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Неформално образование в България и Европа 

Александър Куманов /Джи Ди Ес солюшънс/ 

Въведение 

В днешния дигитализиран глобален свят, начинът по който 

усвояваме знания и умения или „се учим” вече не е същият, не е 

праволинеен и предвидим. Живеем в общества, които са изградени 

на основата на толерантността, многообразието, мобилността и 

постоянните промени. Същото се отнася и до нашето образование. 

Това, което научаваме в училище и даже в университета, вече не е 

напълно достатъчна подготовка за живота, нещо повече 

концепцията за учене през целия живот става все по-популярна.  

Училищните и университетските дипломи вече не са единствената 

основа за успешно кариерно развитие. Пазарът на труда се променя 

толкова бързо, че едно изследване върху състоянието му днес 

може да бъде напълно нерелевантно утре.  

В същото време и отношението ни към ученето се променя. До 

скоро се възприемаше, че с напускане на училище „ученето” 

престава, докато сега по-скоро образователният процес навлиза в 

нова фаза.  

По този начин се наложи и схващането, че голяма част от усвоените 

знания и умения не се „случват” точно в рамките на формалната 

образователна система, а по-скоро в един малко по-различен 

контекст (работна среда, доброволчески дейности, семейство, 

приятели...) и в тази връзка именно тези странични начини за 

трупане на знания и умения днес се разглеждат с все по-голям 

интерес. В същото време младите хора днес (особено тези с по-

ограничени възможности) стават все по-прагматични. Те не са 

заинтересовани да учат, ако не виждат ясната полза от това и до 

къде ще стигнат така. Не е достатъчно да се дават неясни 

обяснения за това какво би могла да им „донесе” една диплома. 

Младите хора имат нужда от ясни и смислени причини, които да им 

бъдат представени и които да приемат защо трябва да учат това, 

което им се пре(по)дава. Именно това ни подсказва, че има нужда 

от различен подход към ученето. Съществува ясна нужда да се 
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предвижим по-напред от традиционните възприятия за дипломи и 

образователни степени, към образование, което е насочено много 

повече към трениране на умения и изграждане на компетенции.  

Същност на Неформалното и Информалното образование 

Неформалното образование е това, което не е регламентирано от 

закони, правилници, разпоредби. То може да се осъществява както 

в институционализирани учебни заведения, така и извън, 

независимо от тях. Неформалното образование обхваща всички 

възрастови групи. Учебното съдържание, формите, методите, 

образователните технологии се определят в диалог между този, 

който води обучението, и този, който се учи. При 

самообразованието учещият се сам си определя целта, задачите, 

съдържанието, технологиите в зависимост от своите потребности, 

мотиви, интереси, възможности. Неформалното образование 

завършва когато се постигне целта, когато се удовлетворят 

потребностите, интересите. Не се получава никакъв документ и не 

се гарантират никакви права на лицето. В повечето случаи дори и 

да се издава документ за завършен курс, той не е равностоен на 

документите, издавани при формалното образование и 

признаването му зависи от желанието на работодателя. 

Неформалното образование е насочено към развитието на 

интелекта, културата, личностните качества и личностните 

възможности на човека. Те се проверяват и доказват в живота. 

За информалното (паралелно, неофициално) образование се 

заговори през 70-те години с развитието на масмедиите. Те се 

превръщат в сериозен източник на информация и знания и по един 

или друг начин влияят върху формирането на убеждения и 

ценности, в зависимост от интелекта и културата на отделните хора. 

Това образование не е външно организирано, няма формална 

структура, намира място в ежедневието и трудовата дейност. 

Ключови компетенции 

Под компетентност днес следва да се разбира съвкупността от 

следните елементи: 

а) знания – резултатите от образованието на личността 
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б) навици – резултатите от опита, от работата и обучението 

в) отношения – ценностни ориентации и нагласи 

Съществуват много и различни концептуални набори от 

компетенции, които могат да подлежат на сертифициране и оценка, 

съответно и да бъдат предмет на неформалното образование.  

Препоръката на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 

2005г. (за обхват и съдържание на ключовите компетенции за учене 

през целия живот), определя като ключови следните осем 

компетенции: 

♦ Комуникация на майчин език 

♦ Комуникация на чужди езици 

♦ Математически компетенции и основни компетенции в науката и 

технологиите 

♦ Компетенции за работа с дигитални технологии 

♦ Умение за самостоятелно обучение 

♦ Междуличностни, междукултурни и социални компетенции, както и 

граждански компетенции 

♦ Предприемачески компетенции 

♦ Изразяване чрез средствата на културата. 

Неформалното образование в България 

Основните отговорни институции в България са Министерството на 

образованието, младежта и науката, Министерството на труда и 

социалната политика, Агенцията по заетостта, Националната 

агенция за професионално образование и обучение, но наред с тях 

ключова роля имат и работодателските организации. Що се отнася 

до младите хора – не бива да се пропуска и ролята на Националния 

младежки съвет (бъдещата му роля). 

Ще се спра на два стратегически документа, които имат отношение 

към неформалното образование и младите хора в България. 
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Националната стратегия за младежта 2010 – 2020г. 

За пръв път в този документ, разработен от Министерството на 

образованието, младежта и науката, се споменава и се обръща 

внимание на неформалното образование. Посочва се, че в 

България популярността и признаването на това образование са 

ограничени. Неразвити са механизмите за публичното подпомагане 

на младежкото доброволчество като важна проява на солидарност и 

гражданска активност и форма за неформално учене. Посочва се и 

че една от основните цели за периода до 2020 г. ще бъде да се 

насърчи участието на младите хора в организации с нестопанска 

цел, като форма на придобиване на знания и умения.  

За съжаление неформалното образование не е основен акцент в 

документа. 

Програмата за развитие на образованието, науката и 

младежките политики в България до 2013 г. 

В нея се посочва, че училищата, институциите на висшето 

образование и неправителствените организации трябва да 

подготвят работната сила за учене през целия живот, което излиза 

извън рамките на консервативната образователна система и 

включва неформално обучение. 

Посочено е, че трябва да се създадат нормативни облекчения за 

физически и юридически лица, които да стимулират ученето през 

целия живот и непрекъснатите усилия за повишаване на знанията и 

уменията. 

Като основна задача пред МОМН в тази програма се посочва 

разработването на система за оценяване и валидизиране на 

ученето през целия живот. 

За съжаление и личният ми опит в комуникацията с експертите от 

министерството показва, че не са стартирали дори дейности в тази 

насока, независимо, че програмата е предвидила да има резултати 

до 2013 г. 

Ако излезем единствено от контекста на младите хора, все пак в 

България са правени опити да се даде възможност за развитие на 
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неформалното образование чрез създаване на система за неговото 

признаване. Например по проект на МТСП с Франция - 

“Професионално ориентиране и професионална оценка”, е проучена 

френската система за професионалното ориентиране и 

валидирането на професионалната квалификация. Ценен е опитът и 

на други страни - Холандия, Норвегия, Дания, Италия и др. 

Навсякъде процесът на валидизиране на квалификации е свързан с 

въвеждането на цялостна система, включваща нормативна база, 

институции, методология за удостоверяване на знанията и уменията 

и т.н.  

По проект на немската компания GOPA с помощта на международни 

експерти през март 2009 г. се разработи и изпробва модел за 

валидиране на компетентности, придобити чрез неформално и 

самостоятелно учене. Моделът се изпробва в три 

професии/професионални направления от следните области: 

туризъм, облекло, строителство, дървообработване и мебелна 

промишленост. По-конкретно, се разработи рамка за валидиране, 

елементи и етапи на процедурата, критерии за акредитиране на 

организации, които предлагат валидиране и разработване на 

съответната документация. Моделът бе и изпробван, но все още не 

е въведен в практиката. 

Неформално образование в Европа 

Един от основните инструменти за реализиране на Лисабонските 

цели и превръщането на Европа в общество на знанието и 

компетентностите е концепцията за превръщането на Ученето през 

целия живот в реалност. Основата на тази концепция са уменията и 

компетентностите, които европейският гражданин трябва да развива 

чрез различни форми на образование, обучение и заетост. 

В резултат на това, с Решение No 2241/2004/EC на Европейския 

парламент и Съвета от 15 декември 2004 г., влязло в сила на 1 

януари 2005 г., се създава рамка за прозрачност на квалификациите 

и компетенциите - Europass. 

Europass документите представят уменията и компетентностите, 

като описват подробно индивидуалните способности на личността, 
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както и начините, по които са придобивани и развивани, с цел по-

добра социална реализация и пригодност за заетост. 

Документите предоставят възможност за проследяване на 

компетентностното развитие на личността през целия живот. 

Знанията и уменията, придобити чрез формално, неформално и 

самостоятелно учене, и които изграждат трите аспекта - културен, 

социален и човешки капитал, се вписват в различните Europass 

документи. Цялостният комплект може да предостави информация 

за образованието, обучението, трудовия опит, мобилността на всеки 

индивид и по този начин да индивидуализира способностите, 

нагласите и амбициите за развитие на всеки гражданин.  

Europass улеснява комуникацията между работодатели, кандидати 

за работа, образователни институции и студенти във всички 

европейски страни.  

Europass подобрява прозрачността на квалификациите и по този 

начин улеснява мобилността на работници на европейския трудов 

пазар.  

Използването на Europass документите е доброволно и няма 

задължителен характер. Разпространението на Europass 

документите е безплатно.  

Europass документите са: 

1. Europass CV 

2.  Europass езиков паспорт  

3.  Europass мобилност ; 

4.  Europass приложение към сертификата; 

5. Europass приложение към дипломата 

Всички Europass документи носят официалното лого на 

инициативата. 

На национално ниво координирането на инициативата и 

разпространяването на документите се осъществява от 

Национален Europass център. 

http://www.hrdc.bg/plugins/content/content.php?content.100
http://www.hrdc.bg/plugins/content/content.php?content.100
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В България Националният Europass център е част от Центъра за 

развитие на човешките ресурси.  

Доказване на натрупани компетенции в младежки дейности на 

европейско ниво - YOUTHPASS 

Съществуват много начини да се използват компетенциите за 

оценка на образователния ефект върху младите хора, един от тях е 

разработен от ресурсните центрове SALTO, чиято дейност е 

обвързана с изпълнението на Програма „Младежта в действие”. 

Това е YOUTHPASS и при неговото разработване и прилагане в 

момента младите хора, чиито придобити компетенции подлежат на 

сертифициране, преминават през няколко различни стъпки/фази. Те 

биват: 

 Подпомагани да разберат базисното значение на думата 

„компетенция”; 

 Подпомагани да осъзнаят компетенциите, които вече имат; 

 Подпомагани да развият своите компетенции (тези, които вече 

имат и тези, които им липсват); 

 Подпомагани да документират прогреса си по отношение на 

усъвършенстването на компетенциите си, като по този начин 

образователният процес става видим; 

 Подпомагани да се самооценят и осмислят преминаването си 

през различните фази на процеса. 

Самооценката и осмислянето са основните стълбове на този подход 

за оценка на усвоените компетенции. Въпреки че и двата термина 

(самооценка и осмисляне) предполагат независимо действие от 

страна на младия човек, това на практика е много трудно да се 

случи. Може би звучи малко двусмислено, но процесът на 

самооценка е най-успешен именно когато младият човек е 

подпомогнат в него. Младежите, особено тези с ограничени 

възможности, със сигурност имат нужда от помощ, за да осмислят и 

оценят компетенциите, които са натрупали в процеса на 

неформалното образование. 
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На практика могат да съществуват много и различни подходи в тази 

връзка. В зависимост от това как работи дадена младежка 

неправителствена организация (младежки център, доброволчески 

център и др.) те сами ориентират подхода си спрямо собствената си 

целева група.  

Независимо от формата, има няколко ключови елемента, които 

следва да се отбележат, когато се използва подход, основан на 

компетентнциите при младите хора:  

 Участието трябва да е доброволно. Самооценката работи само 

ако съответното лице иска да я направи. Оказването на натиск 

върху някого или принуждаване да участва в подхода за 

оценка на компетентнциите е непродуктивно, много е вероятно 

в такъв случай младежът да се отчужди; 

 Младият човек не трябва да бъде само потребител в процеса 

по осъвършенстване на неговите компетенции. Този подход е 

изграден на основата, при която е необходимо да се 

стимулира самостоятелното развитие и това означава, че 

младият човек трябва да има активно участие в процеса, 

когато е възможно. Това не означава просто да участва в 

дискусии или да прави упражнения и изпълнява различни 

задачи - това означава също, че младежът следва да играе 

роля в управлението и да управлява собствения си учебен 

процес (доколкото това е възможно). 

 Трябва да има ясна структура в подхода. Младият човек 

трябва да бъде наясно какво прави, защо го прави, как работи 

процеса и до какви положителни промени води това (и кога); 

 Трябва да се използва като основа това, което младежът е 

натрупал до момента като компетенции. Като правило винаги е 

по-лесно да осъзнаем слабите си страни, отколкото силните, 

но такъв един подход трябва да се основава на положително 

мислене много повече от негативното – в противен случай се 

рискува да се създадат у младите хора усещания за 

непълноценност, които в крайна сметка ше доведат до 

отдръпване от процеса. Подходът трябва да се основава на 

това да се извади на опреден план какво младият човек има в 
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себе си към момента, какво вече умее да прави, какво знае и 

останалото да се надгражда над това. 

При изграждането на концепцията за YOUTHPASS създателите й 

насочват младежките работници и лидери да организират работния 

си процес като се съобразят с описаните по-горе правила и 

препоръки, според тях основата на един успешен образователен 

процес се корени в следните няколко неща: 

 Започване и развиване на работата с младежите от нивото на 

техните силни страни и умения; 

 Даване на младите хора на възможност да експериментират, 

да носят отговорност за постъпките си и да откриват неща за 

себе си доколкото това е възможно; 

 Работата с младите хора трябва да представлява удоволствие 

за тях, като същевременно се използват различни подходи и 

методи, които да улеснят процеса; 

 Подходът към младите хора трябва да бъде ориентиран не 

само към усъвършенстване на техните умения с оглед на 

тяхната последваща трудова реализация, но по-скоро да е 

насочен към личността като цяло; 

YOUTHPASS е много повече от само изброяване и оценка на 

ключовите компетенции, това е процес, който е така създаден, че да 

спомага за образователния ефект на младежките дейности. При 

него участникът е напълно наясно, какво се случва с него по 

отношение на натрупаните знания и умения. Попълването на 

сертификат, който да дава видимост на натрупаните ключови 

компетенции не е основата на процеса и той съответно не се случва 

само в края на съответната проектна дейност. 

През цялото време участникът се нуждае от време и пространство 

за преосмисляне на нещата, през които е преминал и съответно на 

това, което е научил, какви въпороси е повдигнало това в него, 

какво не достига в някое направление и как това ограничение да 

бъде преодоляно до края на проекта. Това означава, че процесът 

изцяло преплита в себе си себеоценката и обучението, което до 
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голяма степен всъщност е и в основата на неформалното 

образование като такова.  

Два примера от Европейски страни 

В последната година Дания предприе стъпки към гарантиране на 

доброволческа ангажираност на младите си граждани като постави 

изрично изискване в образователното си законодателство за 

определен брой часове общественополезна дейност за всеки 

ученик. За доказателство се попълва приложение към официалната 

диплома за средно образование, което е без оценка, но без него 

дипломата остава невалидна. 

В Дания правителството полага много усилия в тази област като от 

2001 г. се провежда реформа на обучението за възрастни “По-добро 

образование”. В него са включени 4 министерства - на 

образованието, културата, икономиката и бизнеса, науката, 

технологията и иновациите. Процедурата включва най-малко 4 

стъпки: 

1. Консултиране и изясняване на потребностите. 

2. Документиране на придобити по-рано знания и умения. 

Оценяване на компетентности. 

3. Признаване на придобити по-рано знания и умения:  

 достъп до образование/обучение; 

 индивидуален план за образование/обучение; 

 сертификат за обучение. 

Финландският национален младежки съвет, промотира наскоро 

Финландската джобна книжка за събиране на натрупан опит, 

разработена от Младежка академия, която е организация шапка, 

подпомагаща младежките дейности и обучението чрез тях. 

Книжката предоставя място, да се регистрира целият учебен опит, 

получен извън формалното образование, сред тях е и 

доброволчеството. Това прави процеса на обучение видим за 

младите хора, насърчава информираността им и отговорността им 

към тяхното развитие. Информацията от книжката може също да 

бъде представена и пред образователни институции, както и пред 

работодатели, като добавка към CV на индивида. Книжката е 
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финансирана от финландското Министерство на образованието и 

културата, както и от частни компании. 

Проучване на Европейската комисия показа, че в някои страни (BE, 

Великобритания, AU, DK, MT, BE) са разработени или са се правили 

опити да се разработят схеми за признаване на неформалното 

образование. В повечето от държавите-членки, признаването се 

основава на удостоверения, издавани поотделно от различни 

организации на техни доброволци и зависят от добрата воля на 

работодателите или образователни институции при признаването 

им. 

Може да се каже, че някои неправителствени организации или 

младежки съвети в Европа изглежда не са склонни към въвеждане 

на схеми за официално признаване на неформалното образование 

и придобитите ключови компетенции, тъй като те не искат младежко 

участие да се разглежда само в контекста на възможностите за 

заетост. Подчертава се обаче, че самият процес на събиране на 

свидетелства за образователния процес е от голямо значение. Те 

са на мнение, че признаването трябва да бъде насърчавано. 
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Гражданска активност на младите хора в Област Бургас 

Елка Долапчиева, Сдружение ФАР 

 

I. Цел и предмет на изследването 

Сдружение за демократично образование ФАР е основано през 

1995 г. и работи предимно с и за младите хора от регион Бургас, 

предлагайки семинари, тренинги, обмени на национално и 

международно ниво. От 2001 г. ФАР предлага и образование за 

възрастни – най-вече педагози, учители, директори на училища, 

обучавайки ги в методите на неформалното образование. 

Днес ФАР предлага нефромално гражданско образование за 

младежи и възрастни, като основната цел е да окуръжи и подкрепи 

хората от различни поколения да участват активно в обществено – 

политическите процеси в страната. 

От началото на месец януари до месец септември 2011 Сдружение 

ФАР изпълнява проект „Повишаване капацитета за оценка и 

анализ на дейността на НПО в сферата на неформалното 

образование” финансиран от институт „Отворено Общество‟-

Унгария. Проектът целеше да окуръжи неправителствените 

организации и граждански сдружения систематично да разработват 

и използват в практиката си форми и протоколи за набиране на 

данни от своите дейности, с цел събраната и анализирана 

информация да послужи за повишаване на качеството на 

предлаганите услуги. 

В рамките на проекта ФАР проведе изследване сред младежите в 

регион Бургас на тема „Влияние на неформалното образование 
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върху активното гражданско участие на младежите на възраст 14-19 

години‟. 

Основната дейност и основната цел на сдружението ни подтикна 

към избора на темата на изследването. След 15 години предлагане 

беше време да бъдат анализирани и осъзнати влиянието и 

резултатите от тези образователни интервенции, да бъдат 

потърсени нови импулси и насоки за работа.  

От дълги години ФАР има желание да направи по-задълбочено 

изследване на младежта. По една или друга причина – липса на 

време, кадри, средства, това оставаше на заден план. Този проект 

не би могъл да бъде реализиран или щеше да се реализира на 

много по-късен етап, ако към екипа на организацията ни не се беше 

присъедил младият ни колега от Бавария Тобиас Фалтермайер. Той 

инициира кандидатстването по този проект, участва с иновативни 

идеи при разработването на стратегията и методологията, при 

анализа и оценката на проекта. Работата и ангажираността на г-н 

Фалтермайер с целите и интересите на сдружението направиха 

възможно гласът на младежите от регион Бургас да бъде чут. 

II. Методика и организация. 

Изследването не е ореинтирано към набиране на данни от доклади 

на правителства, институции, НПО, а е проведено на терен – 

информацията е събрана директно от младежите. Обект на 

изследването са младежи от регион Бургас на възраст 14-19 години, 

тъй като това е и основната целева група на сдружението. 

За нас бе от особена важност да поискаме и чуем мнението на 

българския младеж, защото както споделя в един от отворените 

въпроси 17 г. ученик от Гимназия за романски езици - Бургас: 
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„...никой не се интересува от мнението ни, а ние сме бъдещето на 

страната‟. 

В рамките на изследването са анкетирани 157 младежа от средни 

общообразователни училища, езикови гимназии и професионални 

гимназии. 

105 от изследваните младежи са от Бургас, а 52 от по-малките 

общински градове в област Бургас – Айтос, Малко Търново, 

Поморие, Средец, Царево. По данни на НСИ учащите на възраст 

14-19 години в тези общинските градове са около 2 пъти по-малко 

/общо 4192/ от същите в Бургас /общо 10177/ и при определяне на 

бройката за анкетиране беше спазено това съотношение 

/www.nsi.bg/. 

В Бургас са анкетирани ученици от СОУ „Кирил и Методий”, СОУ 

„Иван Вазов”, СОУ „Димчо Дебелянов”, Гимназии с преподаване на 

немски език, английски език, чужди езици и романски езици, 

Търговска гимназия, Професионална Гимназия по Електроника и 

Електротехника, Професионална Гимназия по 

Механоелектротехника и Електроника. 

В малките общински градове са анкетирани ученици от СОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий” - Средец, СОУ „Н.Й.Вапцаров” - Царево, СОУ 

„В.Левски” - М.Търново, СОУ „Христо Ботев” - Айтос, 

Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Айтос, 

Професионална Гимназия по Механизация на Селското Стопанство 

и Електроника - Средец, Професионална Гимназия по Туризъм - 

Поморие. 

Методиката на изследването се състои от количествен и качествен 

анлиз. Количественият анализ включва въпросник за активността на 
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младежите, разработен от екипа на ФАР. Той съдържа 41 въпроса – 

8 от тях са отворени, а при останалите анкетираните можеха да 

избират от няколко възможни отговора. Качественият анализ 

включва наблюдение и мониторинг на зараждането и протичането 

на младежки проекти и инициативи. За тази цел беше организирана 

кръгла маса за проблемите на младежите, бяха разработени 

въпросници за структурирани интервюта с младежите през целия 

процес. 

Събраните данни бяха обработени ръчно и електронно, чрез 

програмата за обработка на статистически данни SPSS. Kонсултант 

по проекта в процеса на структуриране на въпросника, електронната 

обработка на данните и анализа им, беше г-жа Светла Хаджиева, 

специалист в отдела „Качество на обучението‟ на Бургаския 

Свободен Университет. 

 

III. Анализ на резултатите 

Разработвайки стратегията и методологията на изследването 

трябваше да си отговорим на въпроса какво е неформално 

образование. Не открихме точна и единна за всички институции 

дефиниция на понятието. Различните документи и източници 

предлагат разнообразни и по-синтезирани и по-обемни 

определения. Обединяващи за тях са твърденията, че това е 

образование извън училище, за което не се получава диплома или 

сертификат.  

Изследвайки влиянието на неформалното образование върху 

активното гражданско участие на младежите, следваше да 

попитаме чували ли са те този термин и какво си представят те под 
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„неформално образование‟. На този въпрос са отговорили 119 

младежа или 75,8 % от анкетираните. Въпросът беше отворен, но 

ние обобщихме отговорите в следващата таблица /фиг.1/. 

Фиг.1. Какво според теб е неформално образование? 
/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите на въпроса. Участниците са дали повече от 
един отговор, затова сумата от всички проценти е по-голяма от сто./ 

 

 

 

Най-голям процент от отговорилите на въпроса – 21,8 % смятат, че 

неформалното образование е образование извън училище, не 

малък 16 % е и процентът на отговорилите, че неформалното 

образование e недостатъчно образование, необразованост. 

Общо 32,3 % от отговорите се различават значително от същността 

на неформалното образование, например - ‘чиракуване’, ‘анархия’, 

‘образование, което не съществува’, ‘неразбираемо образование, 

агресивни учители’ , ‘организирано от някой несериозен човек’. 

Общо 57,7 % от отговорите се доближават или напълно съвпадат с 

някои от съществуващите дефиниции за неформално образование. 

Някои от тези  определения са: 
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‘образование, свързано с човешките качества и ценности, което 

човек не може да получи в училище’ /Търговска Гимназия – Бургас, 

възраст -  17-19г./ 

‘извън училище, подтикнато от индивидуалните интереси и 

стремеж за развитие’ / Търговска Гимназия – Бургас, възраст - 17-

19г./ 

‘обучения, семинари и каквито и да е извънкласни дейности, от 

които се научаваш на неща, за които не се учи в училище’ 

Гимназия с преподаване на английски език – Бургас, възраст 17-

19г./ 

‘да добиваш реални знания и умения, приложими в реалния живот’ 

/ПГМЕЕ – Бургас, възраст 17-19г./ 

В определенията дадени от младежите често се среща, че 

неформалното образование учи на нещо, което не се учи в 

училище. Младежите посочват, че неформалното образование се 

явява допълнение на формалното, а не негова алтернатива или 

конкуренция: 

'...извършва се извън учебно заведение, то само допринася за по-

добрата подготовка' /СОУ -Средец, възраст 17-19 г./ 

Всички допълнителни знания и умения, които младежите получават 

подпомагат тяхно приспособяване към света на възрастните и 

успешното им участие в обществения живот. 

В заключителния доклад на изледване, проведено във всички 

европейски страни през 2005 г. също се акцентира върху ролята на 

гражданското образование в процеса на формиране на активния 

гражданин: ‘За да могат активно да се включват в обществения 
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живот, гражданите трябва да придобият знания и умения, да 

формират отношение и ценности. Тези предварителни условия 

за гражданска активност са в идеалния случай резултат или 

продукт на гражданското образование.‘ /"Indicators for monitoring 

active citizenship and citizenship education", REGIOPLAN,2005 г./ 

Неформалното образование, предлагано най-вече от 

неправителствени организации, граждански обединения и 

неформални групи дава възможности за формиране на ключови 

компетенции и практически умения, а от там и създава 

предпоставки за активно гражданско участие. 

За да се измери обаче влиянието на неформалното образование 

върху участието на младежите е необходимо да се отговори първо 

на въпроса какво всъщност е активно гражданско участие, може ли 

то да бъде измерено и какви са индикаторите за това. 

Споменатият по-горе заключителен доклад на РЕГИОПЛАН 2005, 

обединяващ индикаторите от въпросниците на пет изследвания, 

проведени през 2005 г. във всички европейски държави /"Indicators 

for monitoring active citizenship and citizenship education", REGIOPLAN 

2005/ предлага следните индикатори за гражданска активност: 

 Доброволчество в организации  

 Организиране на дейности в полза на общността 

 Гласуване 

  Участие в политически партии 

 Участие в група по интереси 

 Форми на мирен протест 

 Публични дебати 
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Имайки предвид дългогодишния си опит в сферата на гражданското 

образование и в работата с младежи за целите на нашето 

изследване ние избрахме следните индикатори за активно 

гражданско участие на младежите: 

 Интерес и информираност за обществено-политическия живот 

 Участие в обществено-политическия живот /клубове, 
организации, инициативи/ 

 Форми на изразяване на мнение 

 Гласуване 

 Доброволен ангажимент в полза на други 

Преди да подложим на анализ индикаторите за активно гражданско 

участие ние попитахме младежите как си представят те активния 

гражданин. Отговор на този въпрос са дали 147 младежа или 93, 6% 

от анкетираните. Въпросът беше отворен, но ние сме обобщили 

отговорите до следните петнадесет определения /фиг.2/. 

Фиг.2. Как си представяте активния гражданин? 

/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите на въпроса. Участниците са дали повече от 
един отговор, затова сумата от всички проценти е по-голяма от сто./ 
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Най-голям процент от отговорилите на този въпрос младежи - 

22,4%, смятат че активния гражданин е някой, който „участва в 

обществения живот‟. 

Ето и някои от определенията, които дават младежите: 

‘да ти пука за утрешния ден и да имаш за цел подобряване на 

социално – икономическата ситуация във всеки аспект’ /ПГМЕЕ – 

Бургас, години 17-19 г./ 

‘да се интересувам от случващото се в моя роден град, да 

участвам в семинари, младежки инициативи, проекти и всичко, 

достъпно за нас гражданите’ /Професионална гимназия – Айтос, 

въраст 17-19 г./ 

‘да се интересуваш от обществените проблеми и да участваш в 

решението им’ /Търговска Гимназия – Бургас, възраст 17-19г./  

‘граждани, които могата да изразят мнение по даден въпрос, да 

отстояват решенията си, не стоят безучастно’ /Гимназия за 

чужди езици – Бургас, възраст 14-16 г./ 

‘да участвам в организации, които помагат на хората, да 

помагам на бедните, да почиствам мястото, на което живея’ 

/СОУ - Малко Търново, възраст 14-16 г./ 

Интерес представлява появата на второ място, с 19,7 %, на 

отговора „полага грижи за опазването на природата‟. Такъв отговор 

са дали 27,7 % и 16% от отговорилите на този въпрос младежи 

съответно в малкия град и Бургас. Според тях активният гражданин 

трябва:  
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‘да работи и да се грижи за околната среда – най-малкото да си 

изхвърля боклука в кошчето, да се интересува или да участва в 

развитието на своя град’ /ПГМССЕ – Средец, възраст 17-19 г./ 

Това показва голям интерес към тази проблематика сред младежите 

и буди размисъл за по-засилено предлагане на дейности и теми в 

тази сфера. 

Добре е да съпоставим и данните от отговора на въпроса „как си 

представяш активния гражданин?‟ за двата вида населени места, 

тъй като има някои съществени различия в представата за активен 

гражданин на младежите в малкия и големия град. 

На този въпрос са отговорили 90,4 % от участниците в малките 

градове и 95,2 % от анкетираните в Бургас. 

Фиг.3. Как си представяте активния гражданин? /сравнение малки 
общински градове – Бургас/ 
/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите на въпроса. Участниците са дали повече от 
един отговор, затова сумата от всички проценти е по-голяма от сто./ 
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Може да се каже, че в опита и представите на младежите от 

малките градове активният гражданин е много повече човек на 

действието, докато в големия град е по-скоро човек на думите. 31, 9 

% от младежите в малкия град определят активния гражданин като 

участващ в обществения живот, 27,7 % като полагащ грижи за 

опазването на околната среда и 17 % като някой, който подкрепя и 

помага на останалите. Активният гражданин в Бургас се интересува 

от обществено-политическия живот - 22%, изразява мнението си - 

19 % и едва на трето място с 18% участва в обществения живот. 

Интересно е да се отбележи, че докато в малкия град едва 5 % от 

респондентите смятат, че активният гражданин се интересува от 

обществено-политическия живот, в Бургас това е водещият отговор 

с 22 % /фиг.3/. Общо процентът за всички отговорили младежи е 

18,4 % /фиг. 2/. 

Сравнявайки този процент с данните от отговора на въпроса 

„Интересувате ли се най-общо казано от обществено-политическия 

живот в България и по света?‟ /фиг.4/, виждаме, че 89,8 % от 

младежите проявяват в различна степен интерес, като 

приблизително половината от младежите отговарят, че се 

интересуват малко, а около 36 %, че се интересуват.  
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Фиг.4. Интересувате ли се най-общо казано от обществено-политическия 
живот в България и по света?  
/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите на въпроса./ 

 
Интересуват се силно  5.7 

Интересуват се  36.3 

Интересуват се малко  47.8 

Изобщо не се интересуват  10.2 

 

От тук можем да направим извода, че по този критерий за активно 

гражданство младежите са в мнозинството си умерено активни. 

Също така, 43,6 % от младежите заявяват, че се информират 

редовно и целенасочено какво се случва в България и по света. 

Като най-предпочитаните и най-често ползвани източници са 

телевизия - 40 %, интернет - 26 % и коментари от семейство и 

приятели - 19,5 % /фиг.5/. 

Фиг. 5. Как се информираш?  
/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите на въпроса. Участниците са дали повече от 
един отговор, затова сумата от всички проценти е по-голяма от сто./ 
 

Телевизия 40 

Онлайн 26 

Коментари от семейство и приятели 19.5 

Всекидневници 5.8 

Радио 3.9 

Седмичници 2.6 

Друго 1.9 
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Друг индикатор за активно гражданство, на който ние сме се спрели 

и който младежите също са посочили на четвърто място с 16,3 % в 

своите определения е „изразяване на мнение‟. 

На въпроса, дали биха изразили мнението си публично от 157 

анкетирани са отговорили 155. Данните от анкетите сочат, че малко 

над 70 % от младежите със сигурност или по-скоро биха изразили 

мнението си. По-малко от 30% са тези, които със сигурност или 

вероятно не биха го направили /фиг.6/. 

Фиг.6. Бихте ли изразили мнението си публично? 
/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите на въпроса./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поканихме младежите, които вероятно или със сигурност не биха 

изразили мнението си да споделят накратко причините за това. На 

първо място те посочват, че не искат да споделят, след което, че 

никой не се интересува, че не искат да се ангажират, че се 

страхуват, че нямат мнение, че не искат да са център на внимание и 

че няма да има ефект /фиг. 7/. 
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Фиг.7. Защо не би изразил мнението си публично? /сравнение малки 
общински градове – Бургас/ 
/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите на въпроса./ 
 

 

От таблицата се вижда, че има големи различия между дадените 

отговори в Бургас и в по-малкия град. Докато в Бургас най-много 

младежи посочват като причина да не изразяват мнението си, че 

никой не се интересува и че няма ефект, то в по-малките общински 

градове най-много младежи заявяват, че не искат да споделят и да 

се ангажират. Прави впечатление, че само в малките общински 

градове се появява отговора „не мога да говоря пред хора‟. Тази, 

както и някои от останалите посочените причини – нямам мнене, 

страх ме е, искам да чуя другите, могат да бъдат ефективно 

повлияни от участие в различни форми на неформално 

образование, които дават възможност за придобиване на 

компетенции и умения за презентиране, водене на дискусии, 

формиране на мнение. 

На въпроса, в какви форми на изразяване на мнение вече са 

участвали, са отговорили 43,3 % от анкетираните, т.е. 43,3 % вече 

реално са изразявали мнението си по някакъв начин. Сравнявайки 
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този процент с процента на младежите, които заявяват, че със 

сигурност биха изразили мнението си – 44, 2 % /фиг. 6/, виждаме, че 

процентите почти съвпадат. Наблюдава се съответствие между 

готовността за изразяване на мнение и реално изразилите вече 

мнение /фиг.8/. 

Фиг.8. Зависимост между готовност за изразяване на мнение и реално 
изразено вече мнение 

 

 

 

 

 

На фигура 9 е представено реалното участие на младежите в 

различните форми на изразяване на мнение. Повече от половината 

– 60,3 %, от изразявалите мнение са подкрепяли кауза в социалните 

мрежи. Това е една от най-достъпните форми за тях, предвид 

присъствието им онлайн /30, 6 % от анкетираните младежи 

заявяват, че прекарват в интернет от 3 до 5 часа дневно, а 24, 2 % 

от 5 до 7 часа дневно/. Подкрепата на каузи в социалните мрежи 

заедно с участието в подписки са най-предпочитаните форми на 

изразяване на мнение и показват една пасивна активност. 

Следващите две предпочетени форми – участие в стачки и 

протести, показват активност прикрита в удобството на масите. 

Едва 5,9 % са организирали сами инициатива, а 4,4 % участват в 

политическа партия. Важно е да се отбележи, че участващите в 

политическа партия са от малките общински градове. Това най-

вероятно се дължи както на по-лесното разпространяване на 

информация за възможности за участие в малките градове и 
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общности, така и на по-ограниченото предлагане на възможности за 

участие там. 

 
Фиг.9. В какви форми на изразяване на мнение вече си участвал? 
/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от всички, посочили, че са изразили мнение./ 
 

 

 

За да изследваме готовността на младежите да изразят мнението 

си, ги попитахме каква форма на изразяване на мнение биха 

избрали, ако искат да се изкажат по важна за тях тема или да 

повлияят с гласа си на дадено обществено-политическо решение. 

Различните начини на изразяване на мнение и вероятността за 

избор на някоя от тях са представени на фигура 10. Оцветени са 

отговорите с най-висок процент за всяка форма на изразяване на 

мнение.  
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Фиг. 10. Ако искате да изразите своето мнение по важна за вас тема или да 
повлияете с гласа си на някое обществено-политическо решение, кой от 
следните варианти ще изберете? 

/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите на въпроса. Оцветени са най-високите 
стойности за всеки ред./ 
 

 

със 

сигурност вероятно 

по-скоро 

не 

в никакъв 

слчуай 

ще подкрепя кауза в социалната 

мрежа 
46.1 43.4 6.6 3.9 

ще участвам в подписка 
27.9 49.4 19.5 3.2 

ще участват в демонстрация, 

стачка 

17.1 33.6 37.5 11.8 

ще спра да консумирам или 

купувам определени стоки в 

знак на протест 

7.8 20.9 41.2 30.1 

ще се включат в гражданска 

инициатива, сдружение 

12.6 35.1 42.4 9.9 

ще се включа и ще работя 

активно в политическа партия 

или движение 

7.2 13.7 48.4 30.7 

сам ще организирам инициатива 

4.6 22.4 53.9 19.1 

 

Тук можем да видим ясно отново, че както реалната активност,така 

и готовността за активност е по-скоро пасивна – чрез участие в 

подписки или подкрепа на кауза в соц.мрежа.  

Готовността за изразяване на мнение чрез формата „ще спра да 

консумирам и купувам определени стоки в знак на протест‟ е ниска – 

едва 28,7 % със сигурност или вероятно биха я използвали, което 

отдаваме на не особената и популярност в страната като цяло. 
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Ясно се вижда също, че най-нежеланата форма на изразяване на 

мнение е участието в политическа партия. За това може да има 

редица причини. Като цялото политиката не се ползва с голяма 

популярност сред младежите не само в България, но и в Европа. В 

доказателство само 2 % от младежите в Германия изявяват 

готовност да се включат в политическа партия. /Shell Jugendstudie 

2010/ 

Забелязва се колебание в отговорите при твърденията „ще 

участвам в демонстрация или стачка‟ и „ще се включа в гражданско 

сдружение или инициатива‟. По първото твърдение 50,7 % дават в 

различна степен положителни отговори и 49,3 % в различна степен 

отрицателни. По второто твърдение положителните отговори са 

47,7 %, а отрицателните 52,3 %. Процентът на тези, които биха се 

включили в сдружение или организация е по-малък от този на 

младежите, които просто биха участвали във вече подготвено 

мероприятие. Все пак това колебание е знак за по-усилена работа в 

посока проучване на причините за слабото включване в граждански 

инициативи и организации, а от там и за предприемане на 

необходимите интервенции за повлияване на този индикатор за 

активно гражданство. 

На следващата фигура са представени данните за реално 

членуващите в клуб или организация младежи. 
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Фиг. 11. Членуваш ли в някакъв клуб или организация? 

 

Процентът на младежите, които вероятно ще се включат и участват 

в организации или сдружение – 47,7 % /фиг.10/ е по-висок от 

процента младежи, които реално участват в организации – 23,7% 

/фиг.11/. 

Процентите на участващите в клубове и организации в малките 

градове и в Бургас са съответно 17,4% и 23,8%.  

От далите отговор „да‟ общо 36 ученика – 34 младежа /25 от Бургас 

и 9 от малък град/ са посочили къде членуват, като някои от тях са 

дали повече от един отговор.  

Фиг. 12. Зависимост между членството по видовете клубове и 

организации и вида на населеното място  

/Данните са в брой младежи./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Най-много ученици по 11 участват в спортни клубове и младежки 

организации. Участието в спортни клубове не е изненада, като 

имаме предвид засиленото предлагане на такъв вид младежки 

дейности на общинско ниво в Младежките културни центрове, в 

спортни центрове към училищата. Участието в младежки 

организации е посочено само в Бургас и то на 81,8 % в гимназии с 

преподаване на някакъв чужд език. Посочени са следните младежки 

организации: БМЧК, Фондация Астика, ФАР, Ротари клуб, Младежки 

глас.  

Липсата на участие в младежки организации, както и по-слабото 

участие в други клубове и организации в малките градове като цяло 

най-вероятно се дължи на липсата или на ограниченото предлагане 

там. В Бургаска област има регистрирани 290 организации, които 

посочват, че работят с младежи /www.ngo.bg/, но е трудно да се 

проследи, колко от тях са реално действащи и каква е тяхната 

активност. От нашата практика ние познаваме около 10 активни 

младежки организации в град Бургас, които систематично предлагат 

дейности за младежи. Имайки предвид, че учащите в 9-12 клас в 

Бургас са 10177, на една организация се падат около 1000 младежи. 

Ако се върнем към готовността за изразяване на мнение /фиг. 10/ 

ще видим, че 47,7 % от младежите заявяват, че със сигурност или 

вероятно биха избрали да изразят мнението си чрез включване в 

гражданско сдружение или инициатива. В малките общински 

градове този процент е 58,3 %, а в Бургас – 42,7 %. Това още 

веднъж доказва нуждата от повече младежки организации или 

младежки дейности в малките населени места и отдалечените 

региони. Това е ниша, която тепърва следва да бъде запълнена. 
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Стимулирането и създаването на благоприятна среда за възникване 

на младежки организации, както в големите, така и в малките 

градове и села би стимулирало и участието на младежите в тях, а 

от там би повишило и стойностите на индикатора за гражданска 

активност – участие в организации и клубове. 

При проследяване на готовността за изразяване на мнение, 

използвайки различни форми за това общо 27 % от младежите 

заявяват, че по-скоро или вероятно биха организирали сами 

инициатива /фиг. 10/.  

 ‘за мен да си активен гражданин е не само да се надяваш на 

общината, защото тя понякога не може да изпълни 

задълженията си. За това, когато някой иска нещо трябва да го 

направи сам или да се съберат повече хора’ /СОУ „Иван Вазов‟ – 

Бургас, възраст 17-19/. 

С намерението да проучим реално до каква степен и при какви 

условия младежите са склонни да организират и осъществят сами 

инициатива в началото на изследването ние инициирахме кръгла 

маса по проблемите на младежите, с цел набиране на проектни 

идеи за разрешаването им. От 60 участника се оформиха 10 

проектни предложения. 

Реализирани бяха само 2 младежки проекта – Семинар за младежи 

за формите на управление „Направи си сам – държава‟ и „Еколагер‟ 

за младежи в град Средец. Два проекта – интерактивни презентации 

на възможностите за участие в различни младежки организации в 

Бургас „Think out of the box‟,  и проект „От нас зависи‟ за маркировка 

на екопътека до местността „Рояшко плато‟ в община Дългопол – са 

в процес на изчакване да се случат определени обстоятелства, за 
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да бъдат реализирани. Можем да обобщим, че около 20 % от 

младежите успяха да реализират своя инициатива, т.е. има 

съответствие между готовността за организиране на инициативи и 

реално организираните инициативи /фиг.13/. 

Фиг. 13. Зависимост между готовност за самостоятелно организиране на 
инициатива и реално организирани самостоятелно инициативи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФАР държи не само да набира данни, а и да изследва причините и 

взаимовръзките които водят до тях. От проведените интервюта с 

младежите по време на целия процес от зараждането на идеята до 

осъществяването и изпъкнаха някои от причините за провала на 

инициативите: липса на време, несъответствие между идея, 

желание и реалност, лоша комуникация, прехвърляне на 

отговорност. /Повече за предизвикателствата при провеждането 

на младежка инициатива – виж „Еко лагер Средец – нащият опит” 

от Лиляна Узунова/ 

Това всъщност са трудности съпътстващи всеки проект, било той 

младежки или не. В процеса на мониторинг на проектите ФАР 

отчете липса на ноу-хау в областта на проектмениджмънта, както и 

нужда от обучение на младежки работници.  

Друг индикатор за активно гражданско участие е упражняване 

правото на глас. Въпросът дали биха гласували на следващите 
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избори бе зададен само към участниците, които ще имат навършени 

18 години през октомври 2011. От всички 157 анкетирани това са 39 

души или 24,8 %. 74,4 % от тях са отговорили положително /фиг.14/.  

 

Фиг. 14. Би ли гласувал на следващите избори? 
/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени като 
процент от отговорилите на въпроса./ 
 
 

 

 

Относителният дял на положително отговорилите дава една доста 

оптимистична прогноза за младия български гласоподавател, но не 

трябва да се изключва фактора ентусиазъм от правото да гласуваш 

за пръв път. Все пак този процент, показващ готовността за 

упражняване на правото на глас се доближава до процента на 

българските младежи – 82 %, които през последните три години са 

взели участие в някакъв вид избори според изследване на 

Евробарометър за младежта /htpp://ec.europa.eu/public_opinion/. 

Не на последно място ще се спрем на индикатора за активно 

гражданско участие „доброволен ангажимент в полза на другите‟. 

Интересен е фактът, че на въпроса „в свободното си време 
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ангажиратели се активно в полза на социални групи от хора или 

отделни личности, които имат нужда от подкрепа‟ положително 

отговарят 68,8 % от младежите. Процентите в малкия общински 

град и Бургас се доближават, но в малкия е по-висок – съответно 

71,1% и 67, 6%.  

Високите стойности на положителните отговори говорят за сериозна 

ангажираност в доброволчески дейности сред младежите, но след 

като проверихме как и къде младите хора се ангажират, направихме 

извода, че този висок процент би могъл да се дължи донякъде на 

различното разбиране на понятието „ангажимент‟ в българския език 

– по скоро като „заетост‟, „натовареност‟, „неприятно задължение‟. 

Това различно разбиране често се забелязва при дискусии на 

семинари на ФАР, а също така някои от участниците споделиха, че 

са ангажирани да помагат в разрешаване на ежедневни задачи и 

проблеми на приятелите или на родителите си. На това място 

бихме искали да посочим нуждата да се работи, както в рамките на 

неформалното, така и в рамките на формалното образование, 

върху изясняване на термините, ползвани в сферата на 

гражданското образование. Голямата част от тях навлизат от други 

чужди езици и за съжаление в българския език все още няма единна 

терминология и официален превод, което води до недоразумения и 

объркване. 

Най-голям брой младежи от отговорилите, че се ангажират в 

свободното си време в полза на други – 24,5 % извършват своя 

ангажимент самостоятелно /фиг.15/. Този процент се доближава до 

процента младежи – 27 %, които изявяват готовност да изразят 

мнението си, чрез организиране на собствена инициатива /фиг.10/. 
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Фиг.15. Къде извършваш тези свои ангажименти? 

/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите на въпроса. Участниците са дали повече от 
един отговор, затова сумата от всички проценти е по-голяма от сто./ 
 

 

 

В малките общински градове 44,4 % от младежите заявяват, че са 

активни самостоятелно. Това вероятно се дължи на наличието на 

по-малко клубове и организации там. Имайки предвид разбирането 

за „ангажимент‟, посочено по-горе, може да се предположи, че в 

случая в по-голямата си част този вид доброволоен ангажимент е 

неструктуриран и се изразява в социално желателно поведение. 

Интерес представляват и данните от отговора на въпроса за какви 

групи от хора се ангажират най-вече младите хора /фиг.16/.  
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Фиг. 16. За какви групи от хора или отделни личности се ангажирате? 

/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите с ‘да’ на въпроса. Участниците са дали 
повече от един отговор, затова сумата от всички проценти е по-голяма от 
сто./ 
 

Подобряване на условията на живот на мястото, в което живея    48.1 % 

Опазване на културата и традициите в България 
   34.3 %  

Възрастни хора в нужда    33.3%  

Защита на интересите на младежите и младите хора 
   32.4 %  

Подобряване на ситуацията на хората с увреждания    20.4%  

Подобряване на ситуацията на социално слабите    13.0 %  

Подобряване на ситуацията на хората със зависимости    12.0 %  

За други групи и цели      9.3 %  

Подобряване на ситуацията на малцинствата в България      8.3 %  

 
 

Почти 50 % посочват, че се ангажират за подобряване на условията 

на живот на мястото, където живеят. Съпоставяйки тези данни с 

данните от предходния въпрос /фиг. 15/ може да се направи извода, 

че мнозинството от младежите предприемат самостоятелно 

дейности за подобряване на условията на живот на мястото, в което 

живеят. А съпоставяйки това, с интереса към екологията, изразен в 

описанието на активния гражданин /фиг.2 и фиг.3/, можем да 

предположим, че това са най-вече дейности за почиставане и 

опазване на околната среда. 

Високият процент младежи, които са ангажирани с опазването на 

културата и традициите в България – 34,3 % също съответства на 

посоченото на второ място твърдение /фиг.15/, че младежите 

проявяват своята активност в спортен или музикален клуб. 
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Впечатление прави, че са малко младежите, които се ангажират 

като цяло за подобряване на ситуацията на социално слабите, на 

хората със зависимости, като на дъното на таблицата с 8,3 % се 

озовават дейностите и ангажиментът в полза на малцинствата. 

Може да предположим, че това се дължи на липса на интерес или 

осъзнатост за нужда от такива интервенции, липсата на увереност, 

че такива дейности биха повлияли на ситуацията или за 

съществуване на съзнание, че ситуацията на тези групи хора в 

България е сравнително добра. Интерес представлява факта, че 

макар и с малка разлика младежите предпочитат да се ангажират в 

полза на възрастни хора, вместо за защита на собствените си 

интереси. Особено висок е този процент в малките градове 43,2 % 

срещу 28,2 % в Бургас. В сравнение обратна е зависимостта, макар 

и с малка разлика при ангажимента за защита на собствените 

интереси – за това се ангажират 35,2 % от младежите в Бургас и 

само 27 % от младежите в малките градове.  

Семейството, посочват 22,2 % от младежите ги насочва къде и как 

да се ангажират, но на първо място те правят своя избор под 

влияние на собствените си интереси, като също така голям процент 

от тях 39 % и 30,6 % избират съответно с помощта на приятели или 

просто изпробват различни неща /фиг.17/. 
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Фиг.17. Как избираш къде да се ангажираш? 

/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите на въпроса. Оцветени са най-високите 
стойности за всеки ред./ 
 

 да не понякога 

под влияние на собствените си интереси 80 15.2 4.8 

с помоща на приятели 39 54 7 

изпробвам различни неща 30.6 43.9 25.5 

семейството ме насочва 22.2 45.5 32.3 

чрез информация от медиите 19.2 38.4 42.4 

под влияние на интернет 17.8 40.6 41.6 

чрез брошури и плакати 15.3 34.7 50 

учителите ме ориентират 12.2 47 40.8 

 

Забелязва се, че най-малък процент младежи 12,2 % посочват, че 

учителите ги ориентират. Но пък има много голям процент 

колебание – 40,8 % отговорили с „понякога‟, което показва готовност 

за приемане на съвети от учителите и е потенциал за съвместна 

работа на формалното и неформално образование. 

Причините младежите да се ангажират доброволно са на първо 

място чувството, че са полезни 26,2 % и удовлетворението, че са 

помогнали - 23,5 % /фиг.18/. Тези доброволни ангажименти дават 

възможност също за изразяване на мнение, изявяване на 

способностите, социални контакти.  
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Фиг. 18. Каква е причината да се ангажираш в полза на другите? 

/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите с ‘да’ на въпроса. Участниците са дали 
повече от един отговор, затова сумата от всички проценти е по-голяма от 
сто./ 
 

Чувстват се полезни 26.2 

Чувстват се добре да помагат 23.5 

Получават нови знания, умения, компетенции 16.1 

За да могат да си кажат мнението 9.4 

За да изявят способностите си 7.7 

Заради социалните контакти 6.7 

Имат нужда от препоръка за следването 1.3 

За да не ги ангажират родителите им в свободното им време 1.3 

Друго 1.0 

Заради сертификата 0.7 

 

Оборва се битуващото в обществото твърдение, че младежите 

участват и се ангажират най-вече, за да получат сертификат или 

препоръка – избрали тази причина са съответно едва 0,7 % и 1,3 %. 

Това още веднъж показва, че доброволчеството е философия и 

начин на живот и мотивацията за участие в никакъв случай не 

минава през получаването на диплома или сертификат. 

16,1 % от отговорилите на този въпрос младежи са посочили, че са 

получили нови знания, умения и компетенции от тези свои 

доброволни ангажименти.  

 В свободен текст младежите бяха поканени да посочат какви нови 

знания и умения получават от участието си и доброволния си 

ангажимент в полза на други. Обобщихме данните от отворения 

въпрос на фигура 19. Отговорили на този въпрос са 41 младежа или 

26,1 % от анкетираните. 
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Фиг.19. Какви знания, умения и компетенции придобиваш чрез участието 
си и доброволното ангажиране в полза на други?  
/Данните са в проценти. Представените относителни дялове са изчислени 
като процент от отговорилите на въпроса./ 

 

 

На първо място младежите посочват, че получават знания за 

другите и умения за общуване: 

‘да се поставям на мястото на другите’, не при всички хора 

животът е лесен’/ПГЕЕ – Бургас, възраст17-19г./ 

‘уча се как да се държа и как да съм съпричастен към другите’ 

/СОУ – Царево, възраст 14-16 г./ 

‘опознавам хората, опит, който може да ми е полезен за напред, 

запознавам се с проблемите на другите хора’ /ГПАЕ – Бургас, 

възраст 17-19г./  

17,1 % младежа посочват, че развиват умения за работа в екип и 

различни личностни качества, някои от посочените от младежите са: 

инициативност, изразяване на мнение, отговорност, 
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добросърдечност, съпричастност. 22 % от младежите заявяват, 

че са се научили на търпение и дисциплина. 

Младежите са посочили също така, че получават нови знания и 

полезна информация, както и нови практически и креативни умения.  

От факта, че младежите сами достигат до извода, че участието им в 

различни мероприятия и извънкласни дейности им носи нови 

знания, умения и компетенции, можем да направим извода, че 

бидейки активни и включвайки се в организирани и структурирани 

мероприятия, младежите от една страна получават ключови 

компетенции, а от друга чрез методите на неформалното 

образование, които съпровождат тези мероприятия, имат 

възможност да осмислят наученото. Така всяко тяхно бъдещо 

участие става осъзнато, целенасочено и подплътено с лична 

мотивация.  

 

IV. Изводи 

Анализът на резултатите от проучването можем да обобщим в 

следните изводи относно гражданската активност на младежите : 

По индикатора „интерес към обществено-политическия живот‟ 

младежите проявяват висока активност, като 89,8 % от тях 

проявяват интерес в различна степен и само 10,2 % не се 

интересуват изобщо от случващото се в обществото. 

По индикатора „упражняване правото на глас‟ навършилите 18 

години и имащи право да гласуват на следващите избори /октомври 

2011/ анкетирани младежи, проявяват висока активност – 74,4 % от 

тях проявяват готовност да гласуват. 
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По индикатора „изразяване на мнение‟ младежите проявяват средна 

степен на активност - 43,3 % от тях са изразявали публично 

мнението си, а 46,7 % се колебаят дали да го направят. По този 

индикатор активността на младежите е пасивна, тъй като най-

широко използваните от младежите форми са подкрепа на каузи в 

социалните мрежи – 60,3 % и участие в подписки – 41,2 %. 

По индикатора „участие в обществено-политическия живот‟ чрез 

участие в клубове, организации и младежки инициативи младежите 

проявяват ниска активност – 23,7 % от тях членуват в организации 

или клубове и 10,3 % са заети в свободното си време с участие в 

проект или инициатива. 

По индикатора „доброволен ангажимент в полза на други‟ 

младежите проявяват активност над средната – 68,8 % от 

анкетираните заявяват, че в свободното си време се ангажират в 

полза на групи от хора или отделни личности, които имат нужда от 

подкрепа. Предвид различното разбиране на думата „ангажимент‟ и 

данните от анализа, че 24,5 % от младежите проявяват своята 

активност самостоятелно, може да се предположи, че в случая в по-

голямата си част този вид доброволен ангажимент е 

неструктуриран, неорганизиран от структурите на неформалното 

образование и се изразява в социално желателно поведение. 

По индикатора „участие в обществено-политическия живот‟ и в 

частност „самостоятелно организиране и провеждане на младежка 

инициатива‟ младежите проявяват ниска активност – приблизително 

20 % от инициираните младежки инициативи и проекти намериха 

реализация. Като една от най-значимите причини за това се 

отличиха дефицитите в образователната система, която 
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продължава да дава предимно теоретични знания и малък на брой 

практически умения.  

Едва 16,1 % от ангажиращите се доброволно младежи са осъзнали 

значението на неформалното образование като важен фактор за 

получаване на нови и разнообразни знания, умения и ключови 

компетенции. 

От направените изводи можем да заключим, че младежите в регион 

Бургас проявяват висока готовност за активност, но що се отнася до 

реалната им активност тя е сравнително ниска. 

 

V. Препоръки 

Въз основа на анализа на данните от проведеното изследване 

екипът ни очерта следните препоръки за развитие в сферата на 

работата с младежи:  

• с цел насърчаване на гражданското участие и активността на 

младежите - засилване на предлагането на услуги и дейности, 

ориентирани към интересите на младежите и актуални 

проблематични за тях теми. Като такива се очертаха защита и 

опазване на околната среда, промяна на ценностите, реализация 

на пазара на труда, бедност и икономическа криза; 

• с цел социално включване на младежите от отдалечените 

региони на страната, както и развитието им и превръщането им в 

по-атрактивни за живеене - насърчаване на предлагането на 

младежки дейности и услуги в малките населени места, като 

например: международни доброволчески лагери, национални и 

регионални младежки акции 
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• предвид не малкия процент младежи, заявяващи готовност и 

проявяващи своята активност самостоятелно – стимулиране на 

индивидуалната активност, чрез насърчаване за участие в 

доброволчески програми и инициативи, насочени към 

индивидуалните потребности за развитие и интереси на 

отделната личност, като например: Европейска доброволческа 

служба, Международна награда за млади хора  

• с цел подпомагане на процесите на осъзнаване и рефлексия на 

наученото в рамките на неформалното образования – оказване 

на педагогическа подкрепа преди, по време на и след процесите 

на учене 

• с цел оказване на квалифицирана педагогическа подкрепа – 

разработване на система от методи и инструменти за рефлексия 

и саморефлексия /като въпросници, структурирани интервюта, 

дневници на доброволеца/; обучение на младежки работници за 

работа с тези методи и инструменти както и за работа с целевите 

групи 

За да се осигурят предпоставки за реализация на препоръките за 

работа с младежи, екипът на ФАР отправя също така препоръки за 

развитие относно работата и сътрудничеството на 

неправителствените организации с други институции и организации: 

 признаване на работата и приноса на НПО в добиването на 

ключови компетенции чрез методите на неформалното 

образование - идентификация на добри практики и постижения на 

организации, създаване на база данни с положително отличени 

организации 
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 засилено сътрудничество между формално и неформално 

образование, с оглед адекватен отговор на новите 

образователни потребности на младите хора  

o събуждане на интереса за активност чрез презентации на 

дейностите на младежките организации в училище с цел по-

висока информираност за възможностите за участие във 

форми на неформалното образование 

o съвместни проекти за извънкласни дейности, с оглед на 

ниските бюджети на образователните институции от една 

страна и компетенциите на неправителствените организации в 

кандидатстване и управление на проекти от друга 

o обучение и професионална квалификация на учители, 

директори на училища, което въпреки, че е приоритет и на 

формалното образование, не може да покрие нуждите от 

квалификация на всички преподаватели. Една част от 

квалификациите свързани с извънкласните форми на 

обучение могат да се поемат от неправителствените 

организации 

• насърчаване на сътрудничеството между неправителствения 

сектор и бизнеса чрез инвестиране и фнансиране на проекти, 

инициативи, стажове, тренинги и обучения с цел повишаване на 

капацитета на човешки ресурси 

• признаване на ролята на неправителствените организации в 

процеса на професионално ориентиране на младежите 

благодарение на предоставените от младежките организации 

възможности за стажове, доброволчески програми, обмени 
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• признаване на работата на неправителствените организации като 

междинно звено между образователните институции и 

работодателите по пътя на професионалното развитие на 

младежите, чрез формирането на практически умения и 

компетенции, необходими за успешна реализация на пазара на 

труда 

 

Заключение 

Благодарение на получените резултати по проекта и съвместната 

работа с различни структури на формалното и неформално 

образование, както и контакта с различните целеви групи се 

появи нашата надежда за по-добро планиране на бъдещи 

съвместни действия за повишаване активността на младежите и 

подобряване на предоставянето на услуги от НПО. Екипът на 

ФАР изведе нови приоритети в работата на организацията:  

• изготвяне на план за периодични съвместни презентации с 

други младежки организации в образователни институции 

на формалното образование с цел популяризиране на 

структурите на нефоромалното образование и повишаване 

на активното участие на младежите 

• създаване на програма за обучение на младежки работници 

• създаване на единна система за обработка и управление на 

данни от всички мероприятия по текущите проекти и 

изготвяне на системни доклади за напредъка и промените 

Екипът на сдружение ФАР се надява, че представеният анализ ще 

породи мотивация за по-задълбочени, мащабни и системни 
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проучвания на младежта на терен отностно техните нужди, 

моментно състояние, развитие. В този смисъл вярваме, че 

настоящото изследване ще провокира желание за бъдеща 

съвместна работа на всички актьори в сферата на младежта. 
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Младежка инициатива „Еколагер в Средец‟ – нашият опит 

Лиляна Узунова, ученичка, Природоматематическа гимназия  

„Академик Никола Обрешков”, Бургас 

За проекта 

В забързаното си ежедневие забравяме кои сме в същност, 

забравяме истинското, забравяме корените си – ето защо е нужно 

да се върнем към началото, към природата! 

Нашият проект е свързан с организирането и провеждането на 

еколагер в района на гр. Средец с участието на младежи от Бургас. 

Лагерът се проведе в началото на май тази година.  

За идеята 

Идеята за инициатива възникна на кръглата маса „За теб. За нас. 

ЗаЕдно.”, организирана от сдружение ФАР през февруари. Нашата 

идея беше чрез действия и акции срещу замърсяването на околната 

среда да преборим апатията на младежите спрямо природата. 

Темата на проекта е осъществяване на връзка човек – природа и 

доброволчески дейности сред природата. Чрез обогатяване на 

екокултурата и опознаване на природата, лагерът цели да промени 

отношението на младите хора към опазването на околната среда. 

За подготовката, трудностите и помощта 

Организатори на лагера са Лиляна Узунова, Златица Димитрова и 

Елица Хаджиева, ученици от ПМГ „Акад. Никола Обрешков”. 

Участниците в лагера са ученици от Природоматематическата 

гимназия и Професионалната гимназия по механоелектротехника и 

електроника в Бургас, на различна възраст. 

В процеса на подготовка първоначалната ни идея премина през 

няколко метаморфози. Различни бяха идеите за мястото на 

провеждане – Смолянски езера и почистване на еко пътеките 

наоколо, с. Гудевица и доброволческа дейност в читалище „Бъдеще 

Сега”, но отдалечеността им от Бургас се оказа сериозна пречка.  
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Немалък проблем се оказа набирането на участници. И родители и 

младежи оставаха предубедени, въпреки първоначалния 

ентусиазъм от идеята. Те не вярваха, че три момичета могат да 

организират такова мероприятие и отказваха да ни се доверят. 

Едва, когато казахме, че зад нашата дейност стои организация като 

ФАР, нещата започнаха да се случват по-лесно. 

Eли и Ивайло от „Фар” ни помагаха и подкрепяха, напътстваха ни и 

поставяха в реални граници идеите ни. Получихме и съдействие от 

община Средец, която ни осигури водач и материали за 

почистването.  

За лагера 

При провеждането на лагера съчетахме теоретична и практическа 

част.  

Теорeтичната част беше с цел да накара участниците да се 

замислят върху проблемите, свързани с природата, да заемат 

различни роли и да преосмислят тяхната роля в борбата срещу 

замърсяването. Основните теми, които бяха дискутирани, бяха 

морското замърсяване, екотуризъм, проблемът с найлоновите 

торбички, начини за пестене на енергийни източници и природни 

ресурси, правата на животните. 

Практическата част включва почистване на пътя от Средец към 

местността „Божура” в рамките на три дни. 

Участниците за проекта и нашата равносметка 

Участието на представители на различни училища беше оценена 

като много полезно, защото младежите са имали възможност да 

създадат нови контакти и да чуят различни гледни точки по 

дискутираните теми. 

Голяма част от участниците споделят,че има положителна промяна 

във възгледите им относно природата, биха променили нещо в 

ежедневието си с цел опазване на околната среда и биха се 

включили в още подобни инициативи. Готовността им е знак за 

нуждата от проекти ОТ и ЗА младите хора в България. Като добра 
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практика се оценява факта, че бяха съчетани дискусии с 

практическа работа, което доведе до удовлетворение на всички 

очаквания. 

А работата по проекта за нас беше един път на развитие. 

Получавайки шанса да реализираме идеите си ние се запознахме с 

основните дейности по огранизацията на един проект. Подготовката 

за лагера допренесе за повишаване на мотивацията, знанията и 

уменията ни да партнираме помежду си и да комуникираме с 

останалите. 

Ние смятаме, че ангажирането на младежите в доброволчески 

инициативи с обществена значимост е от изключителна важност, 

защото ефектът от въвличането им в такъв дейности спомага за по-

доброто разпространение на полезна информация и нови идеи и 

повишава желанието им за активно участие.  
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Модерното читалище или Бъдеще сега за читалищата, 
традицията, иновациите и бъдещето в практиките на 
неформалното образование 
 
Теодор Василев, НЧ „Бъдеще сега 2006” 

 

Не знам защо, но винаги, когато сме говорили за това, защо сме 

създали читалище сме се връщали към ентусиазма и енергията за 

позитивна промяна, за свобода и независимост, за отговорност... 

Мотото на нашето читалище, преродено през 2006 г. накратко е 

„Свободни и отговорни“ или „Свободни в решенията и отговорни за 

избора си“. Мечтата ни е да направим света по-цветен, по-слънчев, 

по-близък, по-хармоничен и добър. Мисията ни е да създаваме 

общност от хора, които творят с усмивка... 

Обичаме това, което правим, намираме смисъл и много се стараем 

да сме професионалисти до всеки малък детайл. Колкото и трудно 

да е това без финансиране, за нищо на света не се отчайваме. 

Звучи Ви утопично? Или някак далечно? Напомня за пламенните 

слова на Ботев и Левски в един нов контекст? В света, който се 

глобализира по непознат до сега начин, където почти всеки месец 

възниква нова професия, където всеки 10 секунди някой умира от 

глад, същият свят, в който ледниците се топят, а хората създават 

алтернативи, свят от небостъргачите и офис сградите в Ню Йорк до 

селата на Афганистан и Индия. 

Това е емоциалното представяне на едно българско читалище – 

казва се „Бъдеще сега - 2006‟. Едва ли аз,Теодор Василев, 

председател на настоятелството или някой от колегите ми – Милена 

Ленева (в момента във Фондация Заедно в час), Оги Гъдуларов 

(професионален трейнър), Деница Велчева (Мобил Тел), Ростислав 

Кандиларов (Русенски университет „Ангел Кънчев“), Божидар 

Ламбов (Учител по биология и география, художник), Мария 

Георгиева (Учител по математика), Галина Славова (Архитект), 

Кирил Апостолов (Строителен инжинер), Илиян Милинов (Дизайнер) 

и мн. др. дизайнери, социолози, етнолози, преподаватели, фермери 

или просто пенсионери, някога са се съмнявали, че искат да правят, 
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точно това с което се занимават. А то е читалищна (образователна) 

дейност. 

През последните пет години сме работили по регионални проекти, 

национални инициативи и кампании, европейски проекти и 

международни инициативи и дейности. Членове сме на няколко 

международни, европейски и национални мрежи в сферата на 

образованието, социалната интеграция, устойчивото развитие и 

опазването на биоразнообразието. Съучредители сме на 

Националния младежки форум (единственото читалище там), 

носители сме на наградата на Платформа АГОРА за гражданска 

инициатива на читалище за 2010 г., наричани сме „най-младежкото 

читалище“. Наградата на платформа АГОРА е едно от най-големите 

признания за колектива. Тя се дава всяка година и НЧ ‘Бъдеще сега 

– 2006’ я спечели през 2010 г. за органиизрането на 

TEDxYouth@Sofia - независимо организирано младежко TED 

събитие в България, което е част от глобалната платформа и 

конференции TED – еталон за иновативност, прогресивност, 

вдъхновение и идеи, които си струва да бъдат споделени със света. 

Списъкът с наши дейности и отличия е много дълъг.  

От къде този ентусиазъм, с каква енергия и емоция работим ...З  

защо? 

За пари? Защото не можем да се занимаваме с друго – провалили 

сме се в бизнеса, НПО сектора, образованието, били сме навън и 

сме се ви върнали в България, нямаме с какво друго да се 

занимаваме...? Абе вие нямате ли деца, че се занимавате с 

нашите? 

Не се замислям преди да отговоря на тези провокативни въпроси. 

Заминах за Америка през 2003 г., работих на две места, върнах се 

със спестени пари. Точно година по-рано се запознах с едно място, 

което промени живота ми - село Гудевица, днес населявано от 16 

души... изчезваща махала на ръба на границата, почти в Гърция. 

Какво толкова има в това село – старо училище и читалище – 

рушаща се сграда... През 2003 г. вложих всичките си сили и 

средства в спасяването на сградата. Първо тя се даваше на 

половина. Не можеш да разделиш нещо, което е едно цяло, макар и 
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строено по различно време. После трябваше да стане спретнат 

хотел за гости, според бизнесмен, който планираше да я купи и 

развива. Успях да направя така, че сградата да се даде с конкурс, 

да се защити с проект, който внимателно подготвих и накрая 

спечелих. Другият желаещ се отказа и сградата беше спасена... 

“Ами сега на къде..?“. Това питане изчезва, когато се запознах с 

Милена Ленева през 2006 г., експерт в сферата на образованието с 

дългогодишен опит в сферата на дистанционното образование 

работеща по образователни проекти за университети в Израел. „Ще 

създадем читалище, да читалище! Ще възродим старата 

организация създадена през 1931 г. и престанала да съществувца 

през 1985 г. Ще вдигнем и изчистим чиновете, на които е седяла и 

Валя Балканска. В сградата на училището в село Гудевица тя е 

взела първите си уроци по музика...“ 

А сградата е символ на единството между културата и 

образованието, моста между читалището и училището. За това и 

една от основните архитектурни промени, които се планира в 

сградата е свързването на двете части. Сливането им в едно. 

Сред 53-мата членове на организацията има местни хора, експерти 

в различни сфери, младежи и ентусиасти. Сградата става сърцето 

на организацията, нейн красив дом. 

Започнахме да работим с местните деца от с. Арда, с. Смилян и гр. 

Смолян. Проектите ни бяха за екологично образование, почистване, 

залесяване и организиране на „Празник на природата“. 

Планираните 30 деца се увеличиха на 120, разработихме и 

методика, която ползваме и обогатяваме и до днес. Поведохме 

първите групи деца към читалището в село Гудевица... 

Последваха ежегодни летни детски лагери, екоакадемии, курсове за 

инструктори и учители „Играя и работя с деца“. През 2008 г. 

спечелихме и първите си големи проекти – „Какво е да съм 

гражданин на България“, финансиран от Тръста за гражданско 

общество в Централна и Източна Европа и „Посланици на 

природата“ към ОП „РЧР“ към МОН (тогава) и Европейският 

Социален фонд. И двата проекта са национални с партньори 

основни и гимназиални училища от с. Смилян, гр. Смолян и гр. 
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София. С тези проекти окончателно преминахме на „национално 

ниво“. През 2009 г. и 2010 г. станахме част от малкото организации 

защитили проекти към Фонда за НПО в България. Проектът ни 

“Future friendly - Трето поколение права на човека, ново поколение 

граждани“ събира над 150 младежи от цяла България в 

работилници за идеи, където техните проекти и идеи намират 

съмишленици, подкрепа и реализация. Младите хора стават 

двигатели на позитивната промяна в обществото и собственото си 

развитие.  

През годините в читалището не спират да се тестват образователни 

модели и да се адаптират образователни и обучителни програми на 

световно ниво. През курса ни за игра и работа с деца за 5 години 

минават над 70 участника. Освен това сме обучили над 50 учители, 

работим с държавни и частни училища от цяла България. 

Между 2009 и 2011 г. адаптирахме и тествахме в България 

Международната награда за млади хора – най-голямата програма 

за неформално образование в света действаща в 132 държави с 

повече от 7 милиона преминали през нея младежи между 14 и 25 г. 

В началото на 2011 г. програмата беше официално открита от 

посланикът на Великобритания Н. Пр. Стийв Уилямс в България и 

Министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. 

Част сме още от Мрежата от екоцентрове „Живи места“, Старите 

игри, Беглика фест, Центърът за извънкласни дейности в село 

Байкал, инициативата София диша, Europa Secura, 

Доброволчество...Младежта в действие, Националния дебат във 

Варна, Подкрепа за млади фермери и директен маркетинг на 

земеделски продукти, Биоразнообразието, обучаваме младежи в 

София, Смолян, Варна, Казанлък и Добрич и др. 

През 2011 г. реализирахме два проекта към мрежата Rueckenwind 

за социална интеграция на младежи в рамките на Европейската 

програма „Младежта в действие“. В първия съвместно с 

международни обучители от Австрия обучихме 40 специалисти, 

социални работници, младежки лидери и младежи за работа с 

младежи в неравностойно положение по методиката на 

Ruеckenwind. Във втория проект, 10 младежи от 6 Европейски 
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държави осъществиха своята Европейската доброволческа служба 

са в село Арда и село Гудевица, където живяха в местната общност, 

ремонтираха сградата на читалището, извършваха селскостопнаски 

дейности и заснеха документален филм. Това не е първия път, 

когато доброволци от различни страни работят в района. За две 

години между 2007 и 2009 г. в района на горното течение на река 

Арда работи Кристина Суишер, доброволка от Корпуса на мира в 

България. Тя учи местните деца и възрастни на английски език, 

социални умения и предприемачество. През 2009 на Бригадирското 

движение в Родопите, чужденците бяха дори повече от българите, 

„засрамиха ни“.  

От 2010 г. активно работим по програма „Младежта в действие“, 

много сме горди, че съдействахме за учредяването на Националния 

младежки форум през 2010 г. след десет години усилия на младите 

хора в България. Предстои ни да станем членове на една от най-

големите международни мрежи за обучение на младежи Youth 

International for Exchange and Understanding. 

С много енергия и ентусиазъм действаме на всички фронтове. 

Финансираме се основно по проекти и от 2010 г. имахме 

спонсорства за различни мероприятия. Не получаваме никакво 

финансиране от Министерство на Културата като читалище. Не 

провеждаме традиционни читалищни дейности, както и нямаме 

местна общност в село Гудевица...Това е презумпцията на 

комисията в гр. Смолян. 

„Сериозно ли? Ама наситина ли?“ – ни питат винаги... 

Да – отговаряме и продължаваме с усилената си работа. 

А как става разпределението на средствата за читалищата? 

Ами всяка година се събира комисия (по закон от всички читалища), 

първо от големите читалища и дирекция Култура в община Смолян 

– в тесен кръг. За нас е доста трудно да получим информация, 

мейлите не се ползват, само хартия. След това разпределението се 

показва на всички и се гласува. Повечето от присъстващите, ако се 

обадят то ще е за 200 до 500 лв. преразпределение, което големите 

читалища им дават или не. Последните две години активно 
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пенсионирахме хора от читалищата и за това и 500 лв. предвидени 

за нас не стигнаха до Гудевица. Всяка година се разпределят 

повече от 300 000 лв., от които повече от 150 000 лв. отиват за три 

читалища в община Смолян. Попълват се анкетни карти и не се 

дава обратна връзка за тяхното разпределение, последната година 

(тази) ги нямаше вече, то е пародия.  

Не виждаме и сериозна обратна връзка. Дори и след промените в 

закона за читалищата през 2010 г. До 31 март на следващата година 

трябва да предаваме отчет, а до 10 ноември внасяме програма -  

културен календар. Ние внасяме по електронна поща предложения 

за конкретни дейности и проекти към кмета на община Смолян. 

Защото вярваме, че всяка дейност трябва да бъде защитена, като 

проект.  

Финансирането не стига, няма как да стигне за всички, само в 

Смолянска община има 39 действащи читалища. Но защо 

продължаваме да се заблуждаваме, че с 500/1000 или дори 2000 лв. 

не може да се постигне много. Или пък, че са крайно недостатъчни, 

ако трябва да се отоплява огромна сграда, да се плащат заплати и 

поддържа библиотека. Не искаме обаче, да премълчаваме, че много 

от читалищата се ползват от наеми, използват кръжоците, за които 

те предоставят само пространство срещу наем за свои дейности, 

преотстъпват земи и гори или директно ги ползват, че държавната 

субсидия не се разпределя според предвидени дейности и проекти, 

а само за заплати, които не стигат и не мотивират... 

Имаме много въпроси за дебат - Защо да не защитаваме 

дейностите си и работата си с проекти, по които да получаваме 

финансиране? Защо трябва да се прикриваме зад смешни отчети и 

да търсим финансиране от проекти, за да съществуваме? Кои са 

традиционните дейности в читалището през 21 век? Как работят 

младежките центрове във Финландия например и защо да не 

превърнем нашите читалища в естествени средища за младежите в 

населените места?  

И нека спрем да се заблуждаваме, читалищата не са уникални в 

света, ако не вярвате питайте Надежда Савова, която поддържа 

мрежа от над 150 общностни центъра по целия свят. Ако сме били 
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първите, то сега много изоставаме в това да сме истински 

двигатели на общността си – виртуална, реална, жива или 

пристигаща действаща и заминаваща по пътя си. Защото в света, в 

който живеем понятието за общност е доста по-широко понятие? и 

т.н. и т.н. 

Дейността ни в сферата на неформалното образование ни изведе 

на един нов етап, в който планираме създаването на независим 

изследователски център в образованието, който да доведе до 

създаването на алтернативен модел за образование първо на 

гимназиално, а после и на по-ниско ниво на образование в България 

и по целия свят. Но първо трябва да започнем с помиряване и 

диалог с всички заинтересовани страни в България.  

На втората конференция „ЗаЕдно. За младежите“ в гр. Бургас беше 

демонстрирана визионерската среща, която провеждаме в цяла 

България с родители, ученици, учители, директори на училища, 

образователни експерти, служители и собственици в бизнес 

организации, НПО, институции и всички заинтересовани страни, 

които имат роля в образованието в България. Визиите на 

участниците в конференцията за личното им, социалното им и за 

глобалното развитие бяха обобщени съответно в следните три 

ключови думи: свобода, разбирателство и любов. 
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Национални програми за младежта 

Петьо Кънев, младши експерт, дирекция „Младеж”, Министерство на 

образованието, младежта и науката 

 

Настоящото изложение има за цел да представи националните 

програми за младежта, действащи през последните години в 

България. Първо ще бъдат посочени критериите за оценка на 

националните програми, а след това ще бъдат описани крайните 

резултати от тези програми, както и цялостната им ефективност. На 

база анализа на предходно действащите програми, МОМН 

разработи Програма за младежта за периода 2011-2015 г. В 

последната част на изложението се посочват приоритетите, целите, 

както и общата същност на новата програма. Целта на настоящия 

доклад е да допринесе за повишаване информираността на 

обществото относно развитието на политиката насочена към 

младите хора.  

По отношение на инструментариума за оценяване на националните 

програми за младежта, е необходимо в началото накратко да бъде 

посочено какво представлява оценката, както и основните критерии, 

които се прилагат при нейното осъществяване.  

Целта на оценката е да оцени изпълнението на програмите, с фокус 

върху постигането на целите и очакваните резултати.  Оценката 

обхваща периода на изпълнение на програмите от тяхното 

стартиране до осъществяването на всички дейности и поддейности. 

Конкретните критерии при нейното изпълнение са следните: 

За програма “Младежки информационно-консултантски центрове”: 

• вложените ресурси; 

• съответствието на Програмата към целите на младежката 

политика на национално и европейско ниво; 

•  ефективност; 

•  ефикасност; 
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• устойчивост на резултатите. 

За Програма за младежки дейности: 

• ефективност; 

•  въздействието върху младите хора и младежките организации; 

•  силните и слаби страни. 

На базата на тези критерии са направени и оценки на програмите 

както следва: 

1. Национална програма “Младежки информационно – 

консултантски центрове” 2007 – 2010 (МИКЦ) 

През 2009 и началото на 2010 година след проведени три конкурса 

са одобрени 37 организации, които да реализират програмата и да 

предоставят услуги на млади хора. Осигурено е на 100% покритие 

на територията на страната. В 23 областни центрове активно 

действа по една организация, в 3 (Варна, Бургас и Пловдив) по три 

организации, а в София функционират пет младежки центрове, 

подкрепени от програмата.  

Националната програма МИКЦ 2007-2010 е отговорила на нуждите 

на младите хора, младежките работници и младежките организации 

в България както следва: 

а/ Задоволени потребности  на младите хора: 

• среда, където да споделят проблемите си; 

• място, където да получат качествена и лесно достъпна 

информация по засягащи ги въпроси; 

• платформа, където могат да покажат инициативност и 

креативност. 

б/ Ползи за младежките организации: 
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• включването им в НП МИКЦ е повишило имиджа им в 

местните общности (организациите се възприемат като 

институции); 

• програмата позволява да осъществяват целите и мисиите си 

за насърчаване развитието на младите хора; 

• увеличават капацитета си чрез опита, който придобиват при 

предоставяне на услуги по програма МИКЦ на младите хора в 

страната. 

•  възможност за непрекъснато надграждане на услугите към 

целевата група;  

• НП МИКЦ е единствената програма в страната, която 

предоставя възможност на младежките организации да се 

развиват; 

•  възможността за работа съвместно с местни публични 

партньори. 

По отношение на ефекта от изпълнението на НП МИКЦ 2007–2010 

г., чрез създаването на МИКЦ е изграден механизъм за 

предоставяне на директни услуги в съответствие с потребностите 

на младите хора. Постигнат е и добър териториален обхват - всички 

подкрепени организации са позиционирани на територията на 28-те 

областни центрове в страната.  

• 81% считат, че младите хора, получили услуги по НП МИКЦ, 

в най-голяма степен са повишили своята мотивация за 

социална реализация чрез включване в различни 

граждански инициативи и участие в граждански 

организации;  

• 49% от организациите считат, че са спомогнали младите 

хора да повишат възможностите си за професионална 

реализация; 

• 88% от младите хора считат, че са увеличили 

възможностите си за професионална реализация; 
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• 85% от младите хора  са повишили чувството си за 

принадлежност към ЕС и припознават неговите ценности и 

стандарти;  

• Повишен е техническият и административният капацитет на 

организациите - 97%;  

• На 74% от организациите са предоставени помещения или 

офис за осъществяване на дейността; 

• Почти всички организации са създали нови партньорства 

чрез реализиране на проектите по програмата – 97%;  

• 62% от организациите, реализирали проекти по НП МИКЦ, 

са развили капацитет и са привлекли допълнителни ресурси 

в местната общност ;  

• най–голям е ефектът при младите хора, завършили 

училище, но не продължили образованието си във ВУЗ 

В таблица 1 и таблица 2 нагледно са представени ползите от 

изпълнението на програмата от гледна точка на нейните 

бенефициенти. 

Таблица 1. Услуги ползвани най-често от бенефициентите на програма МИКЦ 

2007-2010 г. 

Видове 

услуги 

 
Възрастова 

група 
Пол Населено място Образование при участието 

ОБЩО 
14-18 

години 

19-35 

години 
Мъж Жена София 

Областен 

град 

Малък 

град 
Село Ученик Студент 

Завършил 

училище, но 

не студент 

Завършил 

университет 

Информация 41% 36% 45% 40% 42% 52% 38% 43% 60% 36% 40% 46% 49% 

Консултации 36% 35% 37% 42% 32% 50% 33% 39% 33% 35% 29% 52% 34% 

Обучение 44% 48% 42% 44% 44% 55% 42% 45% 33% 48% 52% 31% 36% 

Участие в 

инициативи 
50% 54% 47% 46% 52% 18% 56% 50% 27% 53% 41% 49% 53% 

Без отговор 4% 6% 2% 5% 3% 7% 4% 1% - 5% 3% 3% 2% 
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Таблица 2. Ефекти за организациите от участие в НП МИКЦ 2007–2010 г. 

Степен на 

въздействие  

 Повишен 

капацитет 

на 

организац

ията 

Повишен 

капацитет 

на екипа  

Увеличен 

брой 

добровол

ци 

Работа 

в 

мрежа 

Участие 

в други 

проекти 

Разширя

ване на 

целевите 

групи 

Добър 

имидж 

като 

партньор 

Добър 

имидж в 

местната 

общност 

Доверие 

от 

целевите 

групи 

Доверие от 

страна на 

донорите 

База: Всички 

респонденти 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(1+2) ДА 97% 100% 100% 95% 87% 92% 97% 97% 100% 90% 

(1) В много 

голяма степен 
67% 79% 56% 64% 33% 56% 85% 77% 82% 49% 

(2) В известна 

степен 
31% 21% 44% 31% 54% 36% 13% 21% 18% 41% 

(3)По-скоро не 3%     5% 10% 8%       3% 

(3+4) НЕ 3%     5% 13% 8% 3% 3%   3% 

Средна 

стойност 
1,4 1,2 1,4 1,4 1,8 1,5 1,1 1,2 1,2 1,5 

 

По отношение на устойчивостта на НП МИКЦ 2007-2010 г. могат да 

бъдат изведени следните моменти: 

• 72% от организациите считат, че ще продължат да 

предоставят услугите на целевата група ако НП МИКЦ не бъде 

продължена; 

•  51% от организациите имат нужда от допълнителни 

финансови средства за реализиране на планираните в 

одобрените проекти дейности; 

•  1/3 от всички анкетирани съфинансират със собствени 

средства; 

•  1/4 активно привличат финансови средства от други донори за 

нуждите на дейността по програмата; 

•  92% считат, че са получили навреме указания и наръчник за 

изпълнение и отчитане на проектите;  
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• 100% от тях посочват, че указанията и формулярите за 

изпълнение и отчитане на проектните дейности са били ясни и 

подробни; 

2. Програма за младежки дейности (ПМД) 2008-2010 г.  

ПМД се осъществява чрез три подпрограми: „Възможности и 

реализация”; „Национални инициативи и кампании”; „Подкрепа и 

развитие”. По ПМД са подадени общо 660 проекта: 33 проекта по 

подпрограма „Подкрепа и развитие”; 320 проекта по подпрограма 

„Възможности и реализация”; 307 по подпрограма „Национални 

инициативи и кампании”. Одобрените проекти са общо 191. 

Основните причини за неодобряване на подадените предложения 

са: несъответствие между целите и дейностите по проекта; 

некоректно и неясно представени цели и нереалистични резултати; 

липса на иновативност на предложението и ясно разписани 

критерии за подбора на представителите на целевата група и др. 

Националните теми по ПМД се определят на база европейската 

младежка политика, консултации с младежи, младежки работници и 

младежки организации, наблюдения и опит от предходната година. 

а/ силни страни на ПМД 2008-2010 г 

• Възможност за допълнителна интервенция на политиката за 

младежта за постигане на национални и европейски 

приоритети; 

• Достъп на организациите до ресурси за финансиране на 

младежки инициативи; 

• Изграждане на капацитет и в по-млади организации за 

разработване и управление на проекти; 

• Разнообразяване на услугите на читалищата от малки 

населени места, като средище за младите хора; 

• Мотивиране участието на млади хора, живеещи в малки 

градове и села в граждански инициативи и младежки 

организации; 
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• Малка продължителност на проектните дейности между 3 и 9 

месеца, което дава възможност за гъвкавост на 

организациите. 

б/ слаби страни на ПМД 2008-2010 г 

• Силно диверсифицирана програма – три подпрограми, всяка 

от които с по няколко тематични области, което води до 

дублиране на приоритети и дейности; 

• Малък ресурс на програмата (финансирани 191 проекта за 3 

години със средна стойност 9 500 лв.), което рефлектира 

върху броят на обхванатите по проектите млади хора, който е 

сравнително малък – 342 души/проект; 

• Не е постигната децентрализация на дейностите и 

осигуряване на по-голям достъп до финансов ресурс на 

младежки организации от по-малки градове и села поради 

малък капацитет за разработване на проекти;  

• Не е подходяща за постигане на приоритети, изискващи 

постоянство на инвестициите, като например 

доброволчеството; 

• Много ниска активност на организациите по подпрограма 

„Подкрепа и развитие”; 

С оглед осъществяване на точна оценка на ПМД 2008-2010 г сме 

представили видовете услуги, които се предоставят на младите 

хора по ПМД „Национални инициативи” /таблица 3/, както и 

ефектите върху младите хора по ПМД „Възможности и реализация” 

/таблица 4/. 
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Таблица 3. ВИДОВЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА МЛАДИТЕ ХОРА ПО ПМД 

“НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ” 

 

Видове дейности Общо  

Тип организация: Място на дейността: 

Сдружение Фондация Читалище Областен град 
Град, център 

на община 
Село 

База:Всички 

респонденти 
19 16 2 1 12 5 2 

Неформално обучение 74% 75% 50% 100% 67% 80% 100% 

Младежка заетост 58% 56% 50% 100% 58% 60% 50% 

Предприемачество 37% 44% - - 33% 40% 50% 

Доброволчество 11% 13% - - 17% - - 

Мобилност 21% 19% - 100% - 40% 100% 

Младежко участие и 

активно гражданство 
47% 50% 50% - 58% 20% 50% 

Инициативност и 

младежко творчество 
26% 31% - - 17% 40% 50% 

Култура и творчески 

дейности 
5% 6% - - - - 50% 

Екологични кампании 5% 6% - - 8% - - 

Друго 11% 13% - - 8% 20% - 
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Таблица 4. ЕФЕКТИ ВЪРХУ МЛАДИТЕ ХОРА  ПО  ПМД “ВЪЗМОЖНОСТИ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ” 

Ефект на проектите по ПМД "Възможност и реализация" върху 

младите хора 

Място на дейността: 

Областен 

град 

Град, център 

на община 

Малък 

град 
Село 

База: Всички респонденти   23 16 4 1 2 

Повишаване на ролята на 

неформалното образование за 

социалната реализация на младите 

хора  

в най-голяма 

степен 
52% 63% 25% - 50% 

в известна степен 30% 25% 50% - 50% 

Повишаване на ролята на 

неформалното образование за 

професионална реализация младите 

хора 

в най-голяма 

степен 
43% 63% - - - 

в известна степен 35% 19% 75% - 100% 

Работодателите  припознават 

неформалното образование от като 

предимство при наемане на младите 

хора на работа 

в най-голяма 

степен 
30% 44% - - - 

в известна степен 17% 13% 50% - - 

Увеличаване на гражданската 

активност сред все по-голяма част от 

младите хора в местната общност 

в най-голяма 

степен 
35% 38% - 100% 50% 

в известна степен 48% 50% 75% - - 

Увеличаване на броя млади хора, 

включили се като доброволци в 

реализирането на проекти 

в най-голяма 

степен 
39% - 100% 50% 

  

в известна степен 57% 100% - 50%   

Все повече младите хора генерират 

нови проектни предложения и 

инициативи 

в най-голяма 

степен 
35% 38% - - 100% 

в известна степен 57% 56% 75% 100% - 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 – 2015) 

Визията на програма е подобряване качеството на живот и 

реализация на младите хора чрез създаване и прилагане на 

устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим 

социален капитал, който допринася за пълноценното социално-

икономическо развитие на България като страна членка на 

Европейския съюз. Основните принципи за реализацията на 

програма включват:  

• Законосъобразност; 

• Недискриминация, обществена солидарност и толерантност; 

• Ефективност и ефикасност; 

• Равен достъп; 

• Иновативност; 

• Професионализъм; 

• Ефективност, прозрачност и икономичност и др. 

Програма е насочена към следните целеви групи:  

• Младежи на възраст от 15 до 29 години и 

• Младежки работници и други специалисти, които са директно 

ангажирани с предоставянето на услуги или с други дейности в 

подкрепа на младежкото развитие. 

Териториален обхват на програмата: програмата се реализира на 

територията на цялата страна.  

Залегналите в Програмата стратегически приоритети са следните: 

• Насърчаване на личностното развитие и икономическата  

активност на младите хора и подобряване на достъпа до 

информация и качествени услуги; 

•  Повишаване на гражданската активност на младите хора; 
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• Превенция на социалното изключване на млади хора в 

неравностойно положение; 

• Развитие на младежко доброволчество; 

• Личностно и професионално развитие на младите хора в 

малките населени места и селските райони; 

• Развитие на междукултурния и международния диалог сред 

младите хора; 

• Усъвършенстване на младежката работа; 

Съответните оперативни цели включват: 

1. Осигуряване на информационни, обучителни и консултантски 

услуги и насърчаване реализирането на различни дейности и 

инициативи съобразно нуждите на младите хора. 

2. Улесняване на достъпа до услуги на младите хора от малките 

населени места, както и на млади хора в риск.  

3. Предоставяне на подкрепа за реализация на национални 

младежки инициативи и кампании за насърчаване на гражданското 

участие и образование чрез прилагане на многосекторен подход. 

4. Популяризиране на ценностите на доброволчеството и 

подобряване на практиките на полагане и управление на 

доброволния труд в България. 

5. Предоставяне на предвидените услуги чрез обезпечаване 

работата на Младежки информационно консултантски центрове, 

покриващи територията на страната и подкрепа за младежки 

проекти. 

6. Признаване и повишаване качеството на младежката работа и 

насърчаване обмяната на опит и работа в мрежа на младежките 

работници. 

Програмата се реализира чрез три конкретни подпрограми, всяка от 

които има специфичен обсег и цели. 
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ПОДПРОГРАМА 1: Развитие на мрежа от Младежки 

информационно – консултантски центрове МИКЦ (2011 – 2015) 

Специфични цели: 

• Въвеждане на пакет от услуги предлаган от всички Младежки 

информационно - консултантски центрове по програмата с цел 

личностното развитие и професионална реализация на 

младите хора; 

• Въвеждане и прилагане на механизми за мониторинг 

(вътрешен и външен) с цел гарантиране на качество и 

ефективност на предоставяните услуги;  

• Създаване и прилагане на механизъм за обратна връзка с 

потребителите на услугите, предоставяни от МИКЦ; 

•  Широко популяризиране и активно предлагане на 

предоставяните услуги  с оглед на разширяване на кръга на 

обхванатите млади хора, младежки групи и организации; 

• Подкрепа на дейности, инициирани от млади хора в 

зависимост от потребностите им за организиране на 

свободното време и насърчаване на здравословния начин на 

живот; 

• Предоставяне на непрекъсната подкрепа на младежките 

работници и другите специалисти, които работят с различни 

групи младежи под формата на периодични обучения, 

консултации, възможности за обмяна на опит и добри 

практики. 

 

ПОДПРОГРАМА 2: Национални младежки инициативи и кампании 

Специфични цели:  

• Подкрепа на дейности, инициирани от млади хора – 

организиране и провеждане на инициативи и кампании на 

общинско, областно и национално ниво по актуални теми, 

свързани с приоритетите на Националната стратегия за 
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младежта (2010 – 2020) и политиките на Европейския съюз, 

Съвета на Европа и ООН по отношение на младите хора в 

областта на гражданското участие и образование;  

•  Подкрепа на дейности и инициативи на млади хора, обвързани 

с належащи нужди на младежки общности и с иновативни и 

креативни методи на реализация, които водят до дълготраен 

ефект.  

ПОДПРОГРАМА 3: Младежко доброволчество и участие в 

доброволчески инициативи  

Специфични цели:  

• Прилагане на формите на неформалното образование за 

придобиване знания, умения и опит на младите хора в 

сферата на доброволчеството; 

• Подкрепа на дейности, насочени към иницииране на кампании 

за набиране на доброволци с цел осъществяване на младежки 

дейности и инициативи; 

• Подкрепа на дейности, свързани с отбелязването на 

Европейската година на доброволчеството (2011) и с 

популяризирането на доброволчеството за целия период на 

действие на програмата. 

• Осъществяване на обмен на доброволци в България; 

• Мотивиране на различни местни организации и институции да 

предоставят възможности за доброволна работа на младежи; 

• Популяризиране на възможностите за полагане на доброволен 

труд в страната и Европа; 

• Разработване и прилагане на обучителни програми за работа с 

млади доброволци 
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ПОДПРОГРАМА 4: Развитие и признание на младежката работа  

Специфични цели:  

• Повишаване на капацитета на младежките работници; 

• Насърчаване използването и прилагането на подходящи 

подходи и методи в младежката работа; 

• Подкрепа на дейности, насочени към иницииране, създаване и 

развитие на мрежа за обмяна на опит, добри практики на 

младежките работници; 

• Насърчаване създаването на етичен кодекс в младежката 

работа и прилагането му от младежките работници; 

• Популяризиране на младежката работа; 

 

Контрол, наблюдение и оценка на програмата 

Контролът на националната програма за младежта 2011-2015 г. се 

осъществява от министъра на       образованието, младежта и 

науката. Предвижда се да бъдат осъществени междинна и крайна 

оценки по програмата за установяване на съответствието, 

ефективността, ефикасността и устойчивостта при изпълнението и. 

По отношение на наблюдението на програмата се предвижда 

мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейности по 

финансираните проекти и верифициране на постигнатите резултати 

се извършва от Националния център "Европейски младежки 

програми и инициативи". Наблюдението на текущи дейности и 

проекти се извършва и от  Дирекция „Младеж” в съответствие с 

функциите, описани в Устройствения правилник на МОМН. 
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Докато готвим супата или как се приготвя една добра практика: 

Funcity – Младежкият фестивал на Варна 2011 

Мария Баджакова, Младежка неформална група „Аморфа” (Варна) 

 

Голямо предизвикателство пред изготвянето на политики в сферата 

на младежта на европейски или местно ниво е как те да бъдат и 

останат адекватни на динамичните интереси, способности и 

потребности на младите хора. Същевременно, ако се опитаме да 

съберем разнообразен и актуален опит, за да постигнем по-

комплексен ефект, и обединим усилията си с представители на 

различните заинтересовани страни в тази сфера, трудностите - от 

гледна точка на идеи, конкуренция или техническо естество – 

превръщат в предизвикателство комуникацията и вземането на 

съвместни решения на всяка крачка. Резултатът може да бъде 

центробежно движение, отпращащо далеч от споделения опит и във 

всякакви, некоординирани посоки, или центростремително 

насочване, резултат от което могат да бъдат един съвместен 

продукт или действие, включващи разнообразните ресурси на 

неговите автори, съсредоточени около общия фокус - младите хора. 

Когато се създава фестивал, предоставящ сцена на млади хора с 

различни интереси и умения, в който си сътрудничат младежки 

групи и организации, държавни органи и местни институции, 

сценарият може да се развие по който и да е от горните два начина. 

Замислянето и осъществяването за първи път на такава инициатива 

е добра практика в процеса на нейното случване като такава, 

където основната опасност са особеностите и различните 

концептуални вкусове на създателите, които комбинирани неумело 

много по-лесно могат да развалят крайния вкус на това сложно 

ястие. За щастие, младежкият фестивал, представящ едновременно 

различни младежки субкултури е формат, който има традиция във 

Варна. А опитът и знанието за тази практика, внесени от групи, 

организации и институции, участващи в управлението на 

фестивала, формират солидна основа, около която могат да 

насочат и консолидират различните мнения и решения и така да се 
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избегне по-голямо несъответствие и невъзможността за обща 

идейна визия на крайния продукт. 

Съществуват няколко причини всяка една страна да желае това 

сложно сътрудничество. За гражданското общество това е 

изкушението да се постигне по-голяма видимост и донякъде 

легитимност на събитието (за по-младите организации) и реален 

ангажимент от страна на местната администрация. Освен това, 

финансирането и логистиката са ключов фактор за такава дейност, 

а общинският бюджет, отделен за младежки и образователни 

политики, със сигурност е видян като най-подходящ и логичен 

източник. Възможността - или предизвикателство, като може да се 

окаже - да се среща и съвместна работа с други граждански 

организации в сектора, от друга страна, се превръща в 

допълнителен стимул при търсенето на нови идеи, подходи, 

партньори, както и по-голяма публика. Всъщност, 

институционалното участие също може да допринесе значително 

както за ангажираност с декларираните нужди на младите хора, така 

и с видимост на самото събитие, с което значението и мащабът на 

инициативата, могат да нарастват значително и да я превърнат в 

истинско голямо градско събитие, което би било от полза за всички. 

В същото време общинската администрация - в частност 

общинската дирекция, отговаряща за младежката политика – има 

задължението да създаде условия за укрепване капацитета на 

младежките организации и да търси реално сътрудничество с 

представителите на гражданското общество. Също така тя би 

трябвало да е силно заинтересована да открива млади хора и 

организации, които са мотивирани да участват в изпълнението на 

разнообразните дейности, насочени към младите хора, и то на език, 

през който те са готови да общуват. И нещо също толкова значимо и 

показател за гъвкавост - тези граждански партньори могат 

допълнително да допринесат със свежи идеи, подходи и дейности, 

произтичащи от тяхната разнообразна и непосредствена работа с 

младите хора и знание за това от какво те се интересуват и нуждаят 

за динамичното си развитие днес. 

Успешното приключване на събитието би помогнало за 

формирането на наблюдения и заключения, с които да бъде 
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проверена адекватността на прилаганата политика по отношение на 

младите хора, било то местна, национална или европейска. Това, 

разбира се, също може да се случи, ако събитието не е успешно, 

като по този начин се превърне в индикатор на това кои идеи не 

работят успешно по отношение на младите хора или кои методи за 

сътрудничество между участващите заинтересовани страни не са 

продуктивни. 

Funcity се проведе за първи път през месеците юни и юли 2011 

година в град Варна. Инициативата започна като опит за постигане 

на голяма част от посочените по-горе цели в съответствие с 

местния контекст, където големият градски фестивал често е 

предпочитан формат в почти всяка публична сфера. Акцентът беше 

поставен върху места, разположени в централната част на града, 

така че да бъдат привлечени граждани от различни квартали. 

Процесът на вземане на решения се предвиждаше да бъде 

ръководен от гражданското общество и да бъде балансиран спрямо 

натрупания през десетилетията опит на специализираната 

общинска администрация. Като има предвид, че голяма част от 

участвалите младежки организации, групи и други млади хора или 

хора, работещи с младежи са базирани във Варна, голяма част от 

тях бяха пряко ангажирани с организационната дейност. Приносът 

им се изразяваше също и в пряко участие с дейност или продукт в 

програмата на фестивала като събитие, насочено към насърчаване 

на техния капацитет, уменията и интересите. Технически, участието 

беше регламентирано чрез отправяне на открита покана за 

представяне на предложения в национален мащаб. В този смисъл, 

цел на фестивала беше да се представят приоритетно местни 

участници, дейности и ресурси, при запазване на отворена 

фестивална сцена, с което да се гарантира по-голямо разнообразие 

на нови идеи от цялата страна, както и да насърчи по-нататъшно 

сътрудничество между организациите на национално ниво. 

Като младежка група, т.е. организация без юридическа регистрация, 

чрез нашето участие в организацията и програмата на фестивала, 

ние се стараем да продължи усилията си за утвърждаване на 

практиката на неформалните групи от млади хора, които се 

събират, за да случат своя собствена младежка дейност, 
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непосредствено свързана с техните интереси и умения. Опитахме 

се да убедим нашите нови партньори, че този формат на работа е 

от съществено значение за осъществяването на ръководена от 

младежи младежка работа, тъй като той позволява на млади хора, 

които нямат административен или организационен опит (и които 

често са непълнолетни), да се ангажират с целия процес и да се 

опит да осъществят своята идея сами. Ето защо, ние отстоявахме 

позицията, че младежките групи трябва да бъдат представени на 

фестивала - както във вземането на решения, така и чрез участие в 

програмата. 

Ние също така настоява за създаването на по-широк форум на 

организации, групи и индивиди, ангажирани с младежката дейност, 

които да участват в оформянето на концепцията на фестивала и 

разпределянето на задачите в хода на нейното прилагане. Това 

обаче изискваше повече време за внимателно изготвяне на 

критерии за вземане на решения от по-голям брой участници, с 

което да се осигури плурализъм и разнообразие на вкусовете и 

гледните точки, без това да застраши добрия вкус на приготвения от 

нас продукт. Липсата на достатъчно време автоматично стесни 

форума, така че (по-малко) идейни вкусове по-лесно да постигнат 

един добър краен вкус. 

Координирането на разнопосочни интереси и методи на работа, 

включително понякога различни цели, остава едно от най-големите 

предизвикателства пред фестивала като водена от общността 

гражданска инициатива. Цената е висока, но това със сигурност е 

единственият начин общността да оформи своя собствена политика 

за младежта и младите хора да разработят свои собствени 

дейности. Същевременно, приносът на общинската администрация, 

работеща в тази област остава от съществено значение при 

осъществяването на такава дейност, където те не са единствено 

отговорни за вземането на решения и прилагане на политики, и в 

този смисъл не следват подхода «отгоре надолу», който заплашва 

да остави някои от техните проектните дейности и приоритети 

неадекватни на динамичните и доста разнопосочни интереси, 

умения и потребности на младите хора в общността днес. В същото 

време, това е идеен и финансов ангажимент, който показва до 
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известна степен на данъкоплатците, че парите им се харчат за 

техните деца и за по-съвременни инициативи, в които младите хора 

могат да бъдат пряко въвлечени. 

За отговарящата за младежката политика общинска дирекция 

остава сериозно предизвикателство да се въздържа от 

овладяването и поставянето под свой контрол на тази инициатива, 

изкушени от натрупаните при подготовката на първото издание на 

фестивала идейни и организационни ресурси и придобитото знание 

и контакти. Едно събитие, доминирано от администрацията би 

свалило значението на младежките организации до статута на 

участници или доставчици на услуги, а този на младите хора, 

ангажирали се с него – до този на (служещи) доброволци и 

(пасивна) публика. Това ще лиши всички заинтересовани страни от 

предизвикателство да се развиват и да тестват своите гледни точки 

и методи, както и от възможност да видят своята сфера на работа в 

по-широка и определено по-разнообразна перспектива.  

Представителите на гражданското общество, от друга страна, ще 

трябва да се научат да работят заедно и да координират своите 

понякога противоречиви интереси и, което е също толкова важно, да 

научат да преговарят и да отстояват успешно своите идеи, когато 

работят в пряк контакт с отговорните институции. Това включва и 

способността да използват съществуващите инструменти за 

влияние върху политиките в тази сфера, като следват своя подход 

«отдолу нагоре», основаващ се на реалния им опит от честата 

директна работата с младите хора. 

Въз основа на натрупания опит, второто издание на фестивала ще 

се стреми да върви напред, както и да насочи усилия към 

разширяване на своята мрежа от частни спонсори. Последното 

освен финансов ресурс може да гарантира и по-широк ангажимент 

от страна на бизнес сектора на общността, към чиито младите хора, 

тя е насочена. Това естествено ще разшири възможностите за 

фестивала в подкрепа на повече идеи и по-млади хора и 

организации. Фестивалът работи и за популяризирането си като 

добра практика в процес на изграждане, която може да бъде 

използвана за насърчаване на младежкото участие в живота на 

местните общности в цялата страна. 
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Моят опит с Европейската Доброволческа Служба 

Евгения Месерджиева, бивш ЕДС – доброволец, Бургас 

Мотивацията ми да да стана доброволец чрез програмата 

„Младежта в действие” – дейност 2 – „Европейска доброволческа 

служба‟/ЕДС/ се зароди бладоранеие на участието ми в програмите 

и дейностите на Сдружение Фар – Бургас. В продължение на много 

години, докато бях ученичка, а после и студентка, имах възможност 

да участвам в семинари на ФАР на различни теми, да придобия 

много нови знания и умения, да развия качества, различни от тези в 

училище и в университета.  

Освен на местни участвах и на множество международни семинари. 

Може би поради факта, че добре познавах работата на сдружението 

и имах опит с участието си в различни по вид мероприятия, както и 

поради факта, че съм френски възпитаник и владея добре френски 

език през месец юли 2010г. Сдружение Фар ми предложи да стана 

ръководител на група младежи на международен семинар в гр. 

Каркасон във Франция. Това беше голямо предизвикателство и 

отговорност за мен. Чувствах се длъжна да реализирам тази задача 

успешно и да оправдая доверието, което ми гласува организацията. 

Макар, че това не беше първото ми пътуване в чужбина, 

посещението беше по-различно и отговорно. То провокира у мен 

желанието да остна във Франция за един по-дълъг период и да 

задълбоча познанията си за френската култура, френският език и 

традиции. 

Обмисляйки възможностите и вариантите за един такъв по-дълъг 

престой в друга държава, аз на първо място се сетих за 

чуждестранните доброволци, които са реализирли своята ЕДС в 

сдружение ФАР – Геза Рьомер, Астрид Оелпених и Ребека Хьолцле. 

Участието ми в дейностите на ФАР ми даде възможност да се 

запозная и общувам активно с всички тях, а на Ребека аз дори бях 

ментор. Благодарение на общуването си с нея се запознах в 

детайли с програмата „Европейска доброволческа служба‟, запознах 

се и с много други ЕДС доброволци, дошли от различни места в 

България. Те обмениха с мен своя опит и своите впечатления. 

Въодушевлението на тези млади хора беше заразително и аз реших 
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да се възползвам от възможността, която дава ЕДС и започнах да 

търся усилено организация във Франция, която да ме приеме. Не 

беше никак лесно. След дълго търсене и изпращане на писма и 

имейли всеки ден, успях да се свържа с една координираща 

организация – i.PEICC, която предлагаше проект, който ми 

допадаше и съответстваше на моите желания. За мен е голяма 

чест, фактът, че съм първата доброволка, която Сдружение Фар 

изпраща в друга държава по ЕДС. Едновременно с това моята ЕДС 

беше също така и голяма отговорност, тъй като впечатленията, 

които щях да оставя и направя щяха да са както за мен като 

личност, така и за Сдружение Фар. 

Ето така на първи март 2011г. се озовах в един малък град, 

намиращ се в Южна Франция, на 45 км от студентското градче 

Монпелие. Градът се казва Ганж и има около 4000 жители. В целия 

регион имаше общо трима ЕДС доброволци –Александра от 

Испания, с която споделяхме едно жилище, Берай – турчин от 

български произход, който за съжаление не говореше български и 

аз. Ние бяхме първите доброволци в нашите френски организации. 

За местните хора Европейска доброволческа служба беше напълно 

непозната. Те не знаеха какво правим там и защо сме избрали тези 

организации, мислеха си, че сме на стаж или нещо подoбно. 

Моите дейности извършвах в социално – културен център „Агантик‟. 

В тази организация на постоянен договор работят 9 човека, всички 

останали се наемат временно за различен период от време. 

Организацията предлага различни дейности за хора от всички 

възрастови групи.  

За най-малките има така наречения „Център за забавление‟. Той се 

намира на 6 км от града в планината, в едно оградено място сред 

природата. Децата на възраст от 3 до 13 г. ходят там всяка сряда и 

през ваканциите. Там те са разделени на групи, като аниматорите 

(младежките работници) зависят от броя на децата, които 

посещават центъра. Понякога децата посещават различни места 

заедно, извън този център като театър, екскурзия до някой по-голям 

град, разходка в зоопарка , плаж и др. Моята роля в този център 

беше да помагам на младежките работници при провеждане на 

заниманията с децата, както и да ги придружавам по време на 
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организираните извън центъра посещения. Тук се научих да 

общувам и работя с деца, научих много нови методи. За децата пък 

беше много интересен моят произход и често ми задаваха въпроси 

от коя държава идвам, какъв е родният ми език, защо и как съм 

дошла до Франция и как е на български някоя дума. Може да се 

каже, че освен, че аз опознавах Франция, Франция също опозна 

България. 

„Агантик‟ предлага и училищни занималня – това, което в България 

се прави в училищата, там се извършва извън тях – в социалния 

център. Занималнята е всеки ден от 18 ч. до 19.30 ч. Там 

доброволци помагат на учениците при писането на домашните. Като 

с по –големите деца работата е индивидуална – един доброволец 

работи с едно дете. В тази дейност, понякога се включвах и аз и 

поради факта, че френския език все пак не ми е майчин, аз помагах 

на най – малките деца при четене и писане на домашните. 

Веднъж седмично „Агантик‟ предлага и езикови ателиета – по 

английски, немски и испански език. Те също се водят от доброволци. 

Аз често присъствах на ателиетата по английски език, като задачата 

ми беше да разговарям с младежите и в разговора да им покажа, 

колко е необходимо да владеят чужди езици, за да могат да 

общуват свободно с други хора и да опознават нови култури. 

Всеки месец младежи от гимназията в града, ръководени от 

обучител от нашата организация, участваха в радио предаване на 

тема „Здраве”. Те сами избираха темите, за които да говорят и цял 

месец се подготвяха за тях. Ние само им помагахме да изберат 

подходящите текстове, които да представят и да запишат като 

радио емисия. 

За деца и младежи се предлагаха и много други занимания за 

свободното време , като например – ателие „театър‟, хип хоп танци, 

за най-малките имаше и цирк за деца. Аз се стараех да участвам 

във всички възможни ателиета. Освен общуването с децата, аз 

добих и много други умения – за организиране и провеждане на 

ателиетата, за ръководене на групи с деца, както и нови 

практически умения. 
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„Агантик‟ предлага много занимания за възрастни, които се 

провеждаха вечер в извън работно време. Такива бяха – йога, 

техники за релаксация, курс по ориенталски танци, курс по тъкане 

на килими, ботаническа разходка и курс по ограмотяване на жени. 

Аз се включвах най-активно в последния, тъй като той се 

провеждаше два пъти седмично и в него взимаха участие жени от 

арабски произход, които никога не са посещавали училище в 

държавите, от които идват. Те живеят от дълги години във Франция, 

но не владеят добре френският език и това се явява като бариера 

за тях и им пречи в интегрирането в обществото и в намирането на 

работа. На курса по ограмотяване, в който водещи бяха отново 

доброволци, аз участвах като помагах на жените в усвояването на 

френската граматика. Тук се научих да общувам с хора от друга 

култура, различна от френската – емигранти, които въпреки, че 

живеят толкова години в една държава, имат проблем с езика. 

Освен всички тези занимания за деца и възрастни, в организацията 

се предлага и помощ на хора, зависими от алкохол и наркотици, 

както и на хора, които имат проблем с търсенето и намирането на 

работа. 

Агантик организира и различни мероприятия – концерти, на 

територията на града. По време на нашия престой, аз и моята 

съквартирантка имахме за задача да подготвяме и 

разпространяваме информационни материали за предстоящите 

събития. Така аз разбрах какви усилия изисква организирането и 

провеждането на подобни събития и научих повече за основните 

стъпки за провеждане на мероприятие от такъв размер. 

Когато отидох за първи път в Ганж, аз не познавах нито града, нито 

някой от жителите му. Въпреки това, за моя кратък престой аз успях 

да създам трайни приятелства и контакти, значително подобрих 

познанията си по френски език и се научих да работя в екип, който е 

интернационален, както и да съжителствам с хора, които са от друга 

националност и са доста различни от мен. Това определено ми 

помогна да стана по – самостоятелна и да се адаптирам в една 

нова и до сега непозната за мен среда.  
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Моята доброволческа служба провокира желание за по-

задълбочено партньорство между организациите, ангажирани в 

проекта ми. Моята посрещаща организация „Агантик‟, изпращащата 

ми организация ФАР и координиращата ми организация i.PEICC ще 

реализират проект по дейност 1.3 на програма „Младежта в 

действие‟ – „Проекти за демократично гражданство‟. Проектът 

„Double Face‟ дава възможност на участниците /младежи и 

представители на организации и публични институции, работещи с 

младежи от Франция и Българияще/ да се запознаят със 

структурите за работа с младежи в двете държави и създава 

предпоставки за иницииране на съвместни инициативи и проекти. Аз 

ще участвам в този проект като преводач и асистент. В този смисъл 

моята ЕДС не беше просто едно приятно прекарано време в 

чужбина, а ми даде възможности и перспективи за изява и работа. 

Участието ми в проекта „Double Face‟ ще ми позволи отново за се 

върна там, в малкия град , където оставих много приятели и много 

спомени. 

Позволявам си да се обърнала към нестопанските  организации: 

Приемайте повече доброволци в нашия град! Това е безценен опит 

както за организациите, така и за самите младежи, а и за всички 

останали, които имат контакт с доброволеца.! 

А към младежите: Приемайте предизвикателството да работите 

като доброволци и възможността да развивате себе си в по-

различни обстоятелства, от тези, които ни предлагат училището и 

университета. 
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Национален младежки форум и структурният диалог с младите 

хора в България 

Лилия Еленкова, зам. председател на НМФ 

По време на конференцията “ЗаЕдно. За Младежите” представих 

презентация “Национален младежки форум и структурният диалог с 

младите хора в България”. Презентацията беше развита в няколко 

презентационни слайда, които обхванаха следните теми:  

1. Какво представлява националния младежки форум, 

стратегическите му приоритети, мисия и цели. Още в основата 

на създаването на Националния младежки форум /НМФ/ е 

заложена първостепенна роля на развитието на диалог между 

институциите и младите хора. НМФ подкрепя своите членове и 

лобира за по-доброто развитие на младежкото движение в 

България. Ролята на НМФ е и подобряване на комуникацията 

между младежките организации, както и обмена на 

информация и добри практики.  

2. Какво представлява Структурния диалог /СД/? Изясняване 

на понятието, а именно: средство за комуникация между 

правителства и администрациите, включително институциите 

на Европейския Съюз и младите хора, като целта е да се 

постигне взимане на решения в консенсус между отговорните 

лица в политиките за младежта и тези, които пряко ползват 

тези политики – младите хора.  

3. Какъв беше резултатът от първия кръг по СД? Основните 

препоръки, произлезли от всички заинтересовани страни, 

обхващат темата за промотиране на образователната 

мобилност, развитие на уменията в младите хора 

предприемачество, развитие на кариерното ориентиране и 

консултиране, както и създаване на рамка за качество на 

стажовете.   

4. Какво предстои във втория кръг от СД? Основна тема е 

младежкото участие. Различните председателства имат 

своите подтеми: Полша – младежта и света, Дания – 

творчество и иновации, Кипър – участие и социално 
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включване.  При всяко председателство ще се провеждат 

национални консултации, целящи събирането на очаквания и 

възгледи на младите хора, които да изпълнят съдържанието 

на младежките конференции на отделните председателства. 

Младежките конференции, организирани от всяко 

председателство, са важен етап в изпълнението на 

структурния диалог и следва да доведат до конкретни и добре 

дефинирани резултати, които да осигурят солидна основа за 

изготвянето на резолюции на всяко едно от 

председателствата.   

Националният младежки форум участваше и ще участва в 

националната работна група чрез свои представители, като се 

консултира със своите членове и с всички организации, които са 

изявили или изявят желание. Всяка организация може да получава 

и да предоставя информация, независимо от факта, дали е член на 

НМФ.  

Дискусията по време на конференцията на ФАР обхвана и тази 

тема, но много по-интересно беше да се наблюдава познанието на 

участниците по време на конференцията за обхвата на Структурния 

диалог. Всеобщото схващане беше, че СД е процес, който тече 

предимно на европейско и на национално ниво. Погледнато от 

малко по-прецизна гледна точка обаче и по време на дискусията се 

изясни, че СД е процес, стартирал на европейско ниво и пряко 

ангажирал националните работни групи, но СД реално се развива и 

на много по-локално ниво. СД е диалог в конкретна структура, който 

обхваща гледните точки на всички участници, пряко заинтересовани 

от развитието на конкретна дейност, политика и пр.  

Предвид и участието на Министерството на образованието 

младежта и науката /МОМН/ в конференцията на ФАР бяха 

поставени и въпроси по отношение на институционалната подкрепа, 

която оказва министерството в процеса. В пряк диалог се изясни, че 

в България водеща роля в националната работна група е на МОМН, 

но с участието на различни други заинтересовани страни като 

младежки организации, други министерства и агенции. Също така 

беше повдигнат въпросът за подкрепата, която оказва МОМН на 

НМФ в процеса на укрепването на новосъздадената национална 
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младежка организация. МОМН съдейства в организирането на 

редица мероприятия на НМФ като учредително събрание, Общо 

събрание в Стара Загора, както и срещата по създаването на 

инициативния комитет в гр. Хисар. Всички срещи бяха 

съорганизирани и под наблюдението на Европейския младежки 

форум, основен фактор в развитието на СД и младежкото участие в 

правенето на политики за младежта на европейско ниво. 

Впечатляващото в срещата беше участието на младежи на възраст 

16 – 20 години, които дадоха градивна обратна връзка по отношение 

на участието им в конференции с младежка тематика. Основното, 

което аз мога да използвам и за заключение, е, че конференции 

като “ЗаЕдно. За Младежите.” открива пред младежите нови 

възможности за развитие чрез предоставянето на добрите практики 

от страна на младежките организации.  
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