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ВМЕСТО ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Един върховен  момент в моя живот! Здравейте, казвам се Muthoni Kirumba и съм 

известна под името UniqueMK (инициали MK). От доста време постоянно се молех 

за някакъв положителен  обрат на живота ми ... молех се, колкото е възможно по-

често, с молитвата на Явиз - I Chr 4:10. “О, Господи, моля те да ме благословиш и да 

разшириш моята територия и твоята ръка да бъде с мен, да ме пазиш от злото и да 

не ми позволяваш да причинявам болка...“ И Бог ми даде това, което поисках. 

Вярвам, че Бог е велик; той е източник на промяната; вярвам във вярата. огато един 

ден получих обаждане по телефона, не повярвах на ушите си. Моята молитва беше 

чута. Бях избрана от VACK (Volunteer Action for Change Kenya), сред участниците, 

които ще представляват Кения в словенски проект за младежки обмен. Бях 

изключително развълнувана, още повече защото никога досега не съм била в 

Европа. Европейският съюз финансираше тази невероятна инициатива в рамките на 

програма Еразъм+, като възможност да се придобият нови знания, умения и 

компетенции, които биха дали голямо предимство на всеки от нас в различни 

измерения. 6 държави - Румъния, България, Словения, Уганда, Танзания и, разбира 

се, Кения; по 6 участника от всяка държава на едноседмична среща в Словения. 

Нейната цел е да се научи повече за културите на тези страни, да се обменят идеи 

относно начините за подобряване уменията на участниците за посрещане на бизнес 

предизвикателствата и развитие на тяхната креативност чрез различни активности. 

И всичко това е, за да ни позволи да измислим решения, приложими в нашите 

местни общности, общество и нация като цяло. Да открием начини за това как да 

направим света едно по-добро място.   

Всички ние бяхме много развълнувани за това начинание и всички очаквахме, че 

нашите познания ще се увеличат благодарение на общите ни усилия.  
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Целият учебен процес беше много интересен. Имахме дискусии в залата, но и 

редица външни активности, като посещение на музеи, крепостта на Целье, 

Смартинското езеро, обиколка на града, след което правихме преглед на деня. 

Искаше ми се да имамахме време да посетим столицата Любляна, но може би 

следващия път.... Словения е толкова спокойна държава, Целье е толкова красиво 

място - със сигурност всеки би искал да се върне отново там. Обичам този град 

много. Срещи като тази позволяват да се направи мрежа от контакти между хората. 

Имахме незабравима Европейска вечер, когато нашите приятели от Европа 

споделиха с нас за тяхната култура и традиции (храната, напитките и танците), както 

и Африканска вечер, на която ние се представихме с нашите национални облекла, 

приготвихме традиционни ястия, разговаряхме с останалите и си направихме много 

снимки. Европейските ни приятели бяха впечатлени от нашата култура. Европа 

беше повратна точка за всички нас. Аз съм вдъхновена до такава степен, че ще 

продължа още по-усилено активностите си в социалните мрежи за разкриване на 

талантите на младите хора...   

Когато се върнах вкъщи, нямах търпение да изпращам снимки, но загубих картата 

със снимките. Макар и неприятно, това беше важен урок за мен, който бих искала и 

вие да научите ... един много скъп урок при това - винаги архивирайте вашите 

снимки или важни данни, веднага щом се приземите, така че ако памет картата се 

изгуби, вие все още ще ги имате. Истината е, че имам толкова много снимки, ... но 

никога не могат да бъдат достатъчни. По време на престоя си видяхме много 

привлекателни неща за пазаруване, но не ги купихме на момента, а после се оказа, 

че нямаме време за това. Щом видите нещо хубаво, просто го купувайте веднага, 

защото в крайна сметка може да нямате достатъчно време да пазарувате и съвсем 

не искате да закъснеете за летището и да пропуснете полета си! 
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Най-важното е, че се срещнахме с изключителни хора, имахме невероятни 

дейности, толкова забавни и сладки спомени, и сега нямаме търпение да 

приложим на практика това, което научихме в нашите местни общности, особено 

сред младежите, които са по-голям процент от нашето население. Това е по-лесно 

сега с мрежата ни за сътрудничеството от 6 държави. Затова се подгответе за 

интересни дейности, вдъхновяващи истории и оригинални проекти на 

www.maya.co.ke. Ние ще ви държим информирани ... останете готови.  

И сега, докато щастливо се разхождам по улиците на Найроби, аз се усмихвам сама 

на себе си, спомняйки си прекрасните изживявания, които имах в този град на 

спокойствие, любов, свежест, богато историческо и културно наследство - Целье, 

Словения. Наистина се чувствам толкова щастлива, че хората около мен се чудят за 

източника на моята радост. А тя извира някъде в сърцето на Европа. Мисля, че съм 

влюбена! 

Ваша завинаги, Muthoni Kirumba.  

Насладете се на снимките на Muthoni Kirumba във Facebook и на моята официална 

страница в Instagram _soni_k. Проверете и моля, ПОСЛЕДВАЙТЕ mayakenya в Insta-

gram, mayakenya7 в Twitter, и Market & Advertise you Africa във Facebook. 

Бъдете благословени! 

 

Muthoni Kirumba (Кения), участничка в младежкия обмен в Целье 

http://www.maya.co.ke
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МЕТОДОЛОГИЯТА НЕ Е ТЕОРИЯ 

 

Ръководството за младежки работници, които оказват подкрепа на младите хора в 

осъществяването на младежки инициативи, е създадено в резултат на проекта 

Активни за бъдещето (Active for future - A4F). Проектът, финансиран от Програма 

Еразъм+, Укрепване на институционалния капацитет в областта на младежта 

(проекти за изграждане на капацитет) даде възможност на европейските и 

африканските партньори да разработят методология/ръководство за младежки 

работници, които трябва да се занимават с менторство и подкрепа на младежките 

инициативи. Синергията на различните дейности, които са областите на 

компетентност на участващите партньори (улична работа с младежи, селско 

стопанство, занаяти, структуриран диалог, меки умения, доброволчество...) ни 

позволи да проверим дали методологията, която разработихме чрез проекта, е 

приложима в различни среди и в различни области. 

Всеки младежки работник, който би желал да подпомогне работата си с 

използването на тази методологията, ще намери в края на ръководството 

теоретично обяснение на нейните елементи и конкретни примери за това как 

теорията работи на практика с конкретна младежка общност в различни части на 

света.   

 Младежката инициатива е отлична отправна точка за укрепване на 

компетенциите на младите хора при реализирането на идеи. Младежите планират, 

осъществяват и оценяват проекти, които имат своето съдържание, така че 

мотивацията за осъществяване и сътрудничество е голяма и представлява 

отлична възможност за неформално обучение и придобиване и развитие на 

умения и компетенции. 
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Ролята на младежките работници е да оказват подкрепа и наставничество при 

осъществяването на тези инициативи. Програмата се изпълнява от млади хора, 

младежките работници действат като подкрепа във всички области (консултантски, 

организационни, финансови...). По този начин те предоставят на младите хора 

практически решения и умения (да се учат да подготвят проектно предложение, 

начини за осигуряване на допълнително финансиране за инициативата, средства 

за информация и комуникация в проекта, професионална подкрепа  относно 

съдържанието на техните идеи, насърчаване на цялостното осъществяване на 

проекта - организация, техническо изпълнение, завършване в срок и оценка). 

Мониторингът на младите хора по време и след осъществяването на младежката 

инициатива е от съществено значение, тъй като по този начин можем 

действително да измерим въздействието на инициативите върху тях и целевата 

група, към която е насочена. 
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Благодарение на проекта A4F, който съчетава няколко различни подхода и методи 

за мониторинг на инициативите, ние видяхме начина, по който младите хора 

функционират. Разработихме стъпките за обучение и цялостната подкрепяща 

работа, от които те се нуждаят, за да могат да извървят успешно пътя от 

младежките инициативи към първата си работа.  

Тази публикация е ръководство за всички младежки работници, организации на 

млади хора и други заинтересовани страни, които се занимават с активното 

социално включване на младежите и с подкрепа на младежките инициативи. Той 

представя стъпките за развитие и осъществяване на младежки инициативи и 

примери за конкретни младежки инициативи, реализирани в рамките на проекта 

"Активни за бъдещето". 

Соня Майсен 
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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА  

Цели  

Неформалното обучение за придобиване на знания и умения, които 

работодателите изискват все повече и повече от младежите, кандидати за работа 

е една от най-важните форми на учене днес. Задълбочаването, укрепването и 

разпространението на знания, които не се валидират с диплома, придобиват в 

последно време все по-голяма стойност и са от съществено значение за личния и 

професионален напредък на младите хора.   

Целта на проекта е развитие на знания, умения и компетенции на младежките 

работници за подобряване на продуктивността и повишаване на шансовете за 

заетост. Вярваме, че обучението на младежките инструктори и предоставянето на 

нови инструменти, които те да използват в ежедневната си работа, ще създаде по-

благоприятни условия за младежката заетост въобще.  

Задачи на проекта: 
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1. Да се изгради сътрудничество между страните участнички и да се проведе 

проучване на ситуацията във всяка страна с цел обмен на най-добри практики и 

комбиниране на ефективни подходи в една нова методология, съдържаща 

дидактични и мотивационни подходи, проекти и дейности, насочени към 

намаляване на безработицата сред младите хора. Размяната на мнения и 

обсъждане на възможностите за реализирането   започва още на първата среща 

по проекта. 

2. Стремежът на консорциума е да се предоставят на младежките организации и 

младежките работници инструменти за подкрепа на младежките инициативи и 

подобряване на заетостта на младите хора. 

3. Да се разработи методология за младежки работници, която да може да се 

използва във всички страни участнички и всички младежки организации, които са 

интегрирани в проекта от партньорите и работят в областта на минимизиране на 

младежката безработица (по време на всички  мобилности обменяме опит и 

представяме основата на разработената методология, която включва обучителни 

материали, разработени още на първата среща, както и нови неща, развити по 

време на международните обучения и местните групови дейности). Методологията 

ще бъде преведена на 6-те   езика на консорциума. 

4. Да се развият ключови компетенции на младите хора в процеса на 

разработване на  конкретни дейности и инициативи, които ще бъдат реализирани 

в техните местни общности; компетенциите, придобити по време на тези дейности 

(местни групови дейности, обмен на младежи) ще подобрят тяхната 

конкурентоспособност и ще увеличат възможностите им за заетост. 

5. Да се осъществят 8 различни младежки инициативи от участниците в 

младежкия обмен и местните групи, които да бъдат представени като добри 

практики в методологията, която ще се разработи. 

6. Да се изгради мрежа от партньори, които да обменят знания и опит и да 

използват методологията като обучителен инструмент в своята ежедневна работа. 
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7.  Да се укрепва мрежата от младежки организации и да се откриват нови 

перспективи за справяне с младежката безработица (по време на всички 

дейности по проекта). 

 
8. okrepiti mreže mladinskih organizacij in pridobiti nove poglede na to, kako se boriti 
proti brezposelnosti mladih (med vsemi dejavnostmi v projektu). 
 
Продължителност на проекта: 1.10.2015 - 30.9.2017 (24 месеца ) 
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Duration of the project: 1.10.2015-30.9.2017 (24 months) 

 

Project partners: 

 

 Uganda Youth Skills Training Organization (UYSTO) – Kampala, Uganda 

 Volunteer Action for Change Kenya – Nairobi, Kenya 

 National Management School – Sofia, Bulgaria 

 Celjski Mladinski Center – Celje, Slovenia 

 Romanian Youth Forum – Bucharest, Romania 

 Amsha Institute of Rural Entrepreneurship – Dar es Salaam, 
Tanzania 

 

Партньори: 

 Uganda Youth Skills Training Organization (UYSTO) – Кампала, Уганда  

 Volunteer Action for Change Kenya – Найроби, Кения  

 Национална школа по мениджмънт – София, България 

 Celjski Mladinski Center – Целье, Словения  

 Romanian Youth Forum – Букурещ, Румъния  

 Amsha Institute of Rural Entrepreneurship – Дар ес Салаам, Танзания  
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МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА 

Младежката инициатива е метод за работа с младежи, внедрен от програма 

„Младеж”, представляващ прекрасна възможност за реализация на проекти и 

предлагащ широк спектър на подкрепа в областта на управлението на проекти. 

Младежките инициативи позволяват на огромен брой млади хора да станат 

изобретателни в своя ежедневен живот и да изразят своите местни потребности, 

интереси и глобални проблеми. 

Младежката инициатива е насочена към млади хора и младежки организации, но 

дава възможност на възрастните хора да бъдат включени като съветници, 

преподаватели или настойници, което подпомага установяване на сътрудничество 

между поколенията. При изпълнението на инициативата „Младеж“, младите хора 

получават подкрепа от младежки работници, които ги съпровождат през целия 

процес на изпълнение на младежката инициатива. Младежките инициативи могат 

да бъдат реализирани под различни форми, без извършване на разходи и 

посредством доброволческа дейност. 
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Ключовият фокус на младежките инициативи е процесът на учене, тъй като при 

проектирането и изпълнението на младежките инициативи младите хора научават 

много, придобиват нови умения и компетенции или просто укрепват наличните, 

което в дългосрочен план означава също подобряване на възможностите за 

заетост. Това безусловно оказва влияние върху изпълнението на инициативата. 

Младите хора разполагат с възможността сами да научат определени задачи и по-

късно да осъществяват дейности, свързани с наученото. По този начин най-често 

разпространените резултати и получени знания, постигнати от младите хора при 

планирането, реализацията и оценката на младежките инициативи, организирани 

в рамките на проекта „Активни за бъдещето“ са: познание за писане на проектни 

задачи за подготовка на инициативи, промотиране на творческо писане на 

инициативи; познания за базовото финансово планиране; познаване процеса на 

административна работа; планиране и управление на трудовите ресурси, обектите 

на труда и трудовия процес; познаване на маркетинга и рекламата (контакти с 

медии, изготвяне на покани, презентации, писане на съобщения за пресата, 

документиране на събития…), знания, свързани с модерните информационни и 

комуникационни технологии - ИКТ (изработка на флаери и постери, рекламна 

дейност с използване на Интернет и онлайн социални мрежи, комуникация с 

модерните ИКТ…) и организационни и комуникационни умения. 

В хода на проекта се установи, че младите хора придобиват определени умения 

без да го осъзнават. Например, създаването на нови социални мрежи, познанията 

в сферата на управлението и организацията на събития, знанията в областта на 

мотивацията на младежките инициативи, знанията в сферата на 

междуличностната комуникация и познаването на специфични социални умения. 

Ролята на младежкия работник в младежките инициативи не е само да съветва 

или да решава проблеми, когато/ако те възникват в рамките на младежката 

инициатива, но специално да насочва младите хора по такъв начин, че те да могат 

да постигнат максимален обучителен ефект в процеса на реализация на 

младежката инициатива и да го съзнават. 
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Преди осъществяването на младежките инициативи, младежкият работник трябва 

заедно с младежите да определи дали те са осъществими в дадения момент. 

Нуждаем се от достатъчно цялостна идея с аргументи, че това е възможно, че 

разполагаме с достатъчно млади хора, които ще участват; какви финансови и 

инфраструктурни ресурси са необходими; компетентни ли сме да изпълняваме 

конкретни професионални задачи; къде са финансовите източници на средства; 

каква е подходящата времева рамка и какви цели искаме да постигнем. 

За младежките работници в този сегмент е много важно да поемат ролята само до 

степента, която членовете на младежката инициатива желаят или от която се 

нуждаят, НИКОГА да не се намесват в съдържанието на младежката инициатива и 

да създават равни възможности за комуникация (спонсорството се приветства). 

Младежките инициативи могат да бъдат твърде различни по съдържание и тема, 

както и да представляват поредица от инициативи. 
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Видовете инициативи варират в зависимост от техния източник и съдържание. 

Могат да бъдат инициирани от неформални групи, отделни лица, младежки групи 

или дори младежки работници. Тяхното съдържание варира в зависимост от 

потребностите на младите хора в местната среда. Така ние имаме инициативи в 

областта на културата, опазване на околната среда, селското стопанство, 

самоусъвършенстването, предприемачеството… Някои от тях (осъществени в 

рамките на проекта „Активни за бъдещето“) също ще бъдат представени в 

настоящата публикация.  

Младежката инициатива е ефективен метод за укрепване на компетенциите за 

предприемачество и през годините доказа значителното си въздействие върху 

нивото на заетост на младите хора. Младите хора, които някога са участвали в 

някакви инициативи, имат изградени връзки, придобиват нови и подобряват 

своите знания и умения, необходими за по-конкурентна позиция на пазара на 

труда. 
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СТЪПКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖКАТА ИНИЦИАТИВА  

 

Първоначално е необходимо да се определи съдържанието на младежките 

инициативи. Ключът към тяхното осъществяване, разбира се, е неформалното 

учене и учене чрез опита. Ролята на младежкия работник е да следи целия процес 

на учене от самото начало, но да не се намесва по отношение на съдържането. 

Инициативите, които се предлагат на младите хора при осъществяването на 

младежките инициативи са свързани предимно с придобиването и укрепването 

на: 

 когнитивни умения; 

 социални умения; 

 установяване и развитие на отношения (комуникативни умения, преговори, 

групови дискусии, активно слушане, разработване на аргументи, управление 

на хора....);  

 умения за междукултурен диалог (откритост към другите и различните, 

развитие на солидарност, спазване на демократичните принципи на 

човешките права и равенството.); 

 умения за планиране и организиране (спазване на срокове, планиране и 

изпълнение на различни дейности...); 

 политически умения (водене  на структуриран диалог с лицата, отговорни за 

вземането на решения). 

 

Ключовите етапи в изпълнението на младежката инициатива са: планиране, 

прилагане и изпълнение, последващи дейности и повишаване на ефективността.  
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1. ПЛАНИРАНЕ 

В процеса на планиране младежите разработват идейна рамка, план на 

дейностите, разходите и ефективността на ресурсите, и разпределение на 

индивидуалните задачи в рамките на проекта. 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Фазата на изпълнение включва осъществяване на младежките инициативи и 

дейности, които са били планирани в началото на разработването на идеята, 

спазване на споразуменията в рамките на групата и с другите членове на 

общността, които осъществяват дейности по младежката инициатива, както и с 

други заинтересовани страни, наблюдаващи процеса и резултатите. 

3. ОЦЕНКА 

Като част от оценката следва да се наблюдава и оценява целия проект, а не само  

крайния резултат. Оценката трябва да е резултат от наблюдението на цялостното 

развитие на проекта или младежката инициатива и да се следи и споделя опита от 

наученото между всички.  
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4. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА  

Независимо от официалния край на проекта или младежката инициатива, от 

жизненоважно значение е знанията, опитът и уменията да бъдат допълнително 

използвани и усъвършенствани. Младежките работници насърчават младите хора 

да проучват възможностите за по-нататъшна работа, усъвършенстване, 

използване и трансфер на придобитите знания и умения. 

5. ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

Всяка дейност и младежка инициатива имат директно и индиректно въздействие. 

Ролята на младежкия работник е да работи с младите хора, които провеждат или 

участват в младежката инициатива, за да проучат ефектите от тази конкретна 

дейност или инициатива, както като група, така и като по-широка среда, в която се 

осъществява инициативата. 
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СТРУКТУРА НА МЛАДЕЖКИТЕ ИНИЦИАТИВИ  

 

Преди планирането на младежките инициативи трябва да бъдат разработени 

някои аспекти така че да се определи „червената“ нишка на проекта, неговите 

цели, въздействие, резултати, дейности, участници и очаквани разходи. 

Структурата на младежката инициатива изисква отговори на следните групи 

въпроси: 

1. Първоначално е необходимо да се дефинират контекста на проекта и 

мотивацията: 

 Защо идеята е важна за младите хора? 

 Защо те искат да я реализират? 

 Какъв е контекстът на проекта? 

 Каква е личната мотивация на отделните участници/младите хора, които ще 

участват в инициативата? 

 

2. След това трябва ясно да бъдат дефинирани предназначението и целите на 

проекта: 

 Какво е предназначението и какви са целите на младежката инициатива? 

 Какво младите хора искат да постигнат посредством проекта и защо? 

 До какви промени ще доведе тази инициатива и по какъв начин? 
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3. В следващата стъпка определяме бенефициентите: 

 Кой ще има полза от проекта? 

 Кои са лицата, върху които инициативата ще има директно въздействие и 

какви предимства ще донесе тя?  

 Как младите хора ще се възползват от нея? 

 Какво те очакват, че ще научат? 

 

4. При изпълнението ние ясно планираме дейностите, за което също е важна 

предварителната подготовка: 

 Какви дейности трябва да се предприемат, 

за да бъде реализирана инициативата и 

постигнати целите? 
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5. Участие на членовете на групата: 

 Кой от членовете на групата за какво ще отговаря при изпълнението на 

идеята на проекта? 

 Могат ли всички членове на групата в еднаква степен да допринесат за 

развитието на идеите? 

 Има ли лидер в групата? 

 Какви са ролите в групата и кои са комуникационните канали, които ще 

бъдат използвани от групата по време на проекта? 

6. Всяка младежка инициатива има въздействие върху местната среда, 

необходимо е тя да бъде ясно определена: 

 Кои са представителите или институциите, ангажирани с инициативата и 

желаещи да подпомогнат нейната реализация? 

 За кого би било целесъобразно и полезно да участва в реализацията на 

младежката инициатива и ефектите от нея да бъдат видими за цялата местна 

общност? 

Решаващо значение при планирането на младежките инициативи има точното 

дефиниране на дейностите, където времето за начало и край е ясно определено. 

Извършените от нас дейности трябва да водят до целта, която сме си поставили на 

ранните етапи на планираните инициативи, но също трябва да включват и ясно 

дефинирани срокове на изпълнение. Необходимо е да се знае какви са 

отговорностите, които имат младите хора, и тяхната роля в изпълнението на 

отделните дейности. Това стимулира личното им развитие, самоуважение и 

отговорността, която имат към работата, групата, обществото и околната среда, в 

които оперират. Освен това, лидерските умения на участниците се подобряват.  
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При планирането на бюджета за младежките инициативи е целесъобразно 

младите хора да провеждат брейнсторминг заедно с младежките работници и да 

контролират разходите, които биха имали в реализацията на инициативата, а 

именно, доброто планиране на ресурсите, от които се нуждаят. В рамките на 

младежките инициативи ние сме изправени пред различни разходи, които са 

разбити по отделни дейности, за да можем да планираме момента на тяхното 

извършване (материални разходи, разходи за оборудване, разходи за външни 

услуги…) за всяка дейност.  

Ролята на младите хора е да оценяват регулярно проекта, като предварително 

определят начина, по който ще оценяват процеса и резултатите, за да постигнат 

целта, която са си поставили в началото. При оценката не трябва да забравяме, че 

е важно да се оцени работата на групата, въздействието на инициативите върху 

местната общност и бъдещето разработване на идеи. 
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Младежките инициативи не завършват с края на срока. При тяното реализиране 

възникват идеи за възможностите за надграждане и последващи действия, които 

са резултат от предложенията на младите хора, които директно или индиректно са 

свързани с инициативата. Младите хора също така определят какви стъпки са 

необходими, така че инициативата или част от нея да продължи след края на 

проекта. В края на младежката инициатива те често се сблъскват с проблема 

какви са възможностите за надграждането на проектите, работата по нови 

проекти и какви са перспективите за по-нататъшна интеграция и активно участие. 

Процесът на по-нататъшната им интеграция е една от възловите точки, която 

определя, продължаването към активното участие или връщането към пасивност. 
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Всеки младежки работник, който участва в качеството на настойник или 

инструктор в младежката инициатива, трябва заедно с младите хора да определи 

степента на своето участие, за да не повлияе върху развитието на идеята и 

нейното прилагане. Заедно с младите хора трябва да определят начина на 

комуникация, отчитане и помощта, от която младежите се нуждаят. 

В резюме, младежкият работник подтиква младите хора да отговорят на следните 

въпроси в процеса на планиране на младежката инициатива: 

 КАКВО? - Описание на проекта, неговите цели и дейности. 

 ЗАЩО? - Каква е нашата цел и защо сме решили да осъществим тази 

младежка инициатива, какви са причините за това?  

 ЗА КОГО? – Коя е нашата целева група?  

 КОЙ? - От кого се състои нашата група за реализирането и развитието на 

младежките инициативи и кои са партньорите?  

 КАК? - Какви методи ще бъдат използвани за реализирането на проекта и 

постигането на неговите цели?  

 КЪДЕ? - Определяне местоположението на младежката инициатива. 

 КОГА? -  Определяне на времето и крайните срокове на дейностите. 

 

Предизвикателствата, пред които сме изправени при изпълнението на младежките 

инициативи са анализирането на ситуацията и определянето на потребностите, 

целите, идентифицирането на ресурсите, груповата динамика в екипа по 

изпълнение и лидерството, както и управлението на времето. 
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Ролята на младежкия работник се състои в това да следва процеса на учене на 

участниците в инициативата по време на целия процес от планирането, 

изпълнението, оценяването и усъвършенстването. Ние сме длъжни да разбираме, 

че ефективността и успеха на младежката инициатива няма да бъдат оценени 

просто поради факта, че са точно изпълнение на зададените формулировки, а 

заради процеса на натрупване на опит и личностно израстване, цялостния процес 

на учене, който включва работа с хора, самоусъвършенстване, комуникация, 

решаване на проблем, автономия и персонализиране. Младите хора в 

младежките инициативи са ангажирани с активно участие, повишават личното си 

развитие, активни са на индивидуално и групово ниво.  
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Младежките инициативи позволяват също така на младежките работници да 

интегрират младите хора с еднакви идеи в различни форми на групова дейност, 

както неформално, така и организирано (напр. асоциации). Събирането на млади 

хора с близки идеи в различни форми на организирана активност е начин за 

създаване на асоциации или други форми за работа в тях на младежите. 

На този етап започва разработването и прилагането на младежките проекти в 

рамките на организационната структура, където оперира младежки работник в 

рамките на собствените си организирани дейности (като асоциации). За разлика 

от младежките инициативи по този начин младите хора получават по-високо ниво 

на експертиза; поемат по-голяма отговорност; разполагат с налична 

инфраструктура; откриват себе си в нови форми на междуличностни отношения. 
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Партньорите в проекта „Активни за бъдещето“ комбинират техните знания и опит 

в единна методология със следните елементи: 

1. Определяне на реалните стремежи и цели – с участие в различни проекти 

младите хора научават дали искат това или дали тези цели са в съответствие с 

личните им цели. 

2. Поемане на отговорност – при изпълнението на проектите младите хора се 

сблъскват с първите форми на по-голямо поемане на отговорност (напр. младежки 

лидер при младежки обмен) и реагират различно на тази отговорност. Тук се 

появяват първите лични тревоги и сериозните разговори между младите хора и 

младежките инструктори. 

3. Първото осъзнаване на техните собствени възможности и способности – 

младите откриват, че съществуват много възможности за активно участие и са 

изправени пред вземането на решения за собствените им приоритети по 

отношение на други заинтересовани страни в техния живот. Трябва да се вземат 

важни решения за посоката на тяхната работа. 

4. Осъзнаването на приноса и възможностите за тяхна собствена полза в 

икономическата сфера – младите хора научават стойността на собствената си 

работа, инвестирането на време и възникването на въпроса за надграждане в 

тяхната работа. Налице са първите вътрешни въпроси за възможностите за 

реализиране на печалба. 

5. Решаването на кризи по време на този период представлява едно от най-

критичните натоварвания за младите хора. Справянето с тези ситуации може да 

доведе до значителен напредък в развитието им и/или съкращаването на 

допълнителната работа. Експертната помощ на младежките инструктори, се счита 

за изключително важна в този момент.   
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УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ  

 

 “Компетенциите, посочени в Препоръката на Европейския парламент и 

 Съвета на Европа, са дефинирани като „комбинация от знания, умения 

 и нагласи, подходящи за контекста“. Ключови компетенции са тези, от 

 които всички хора се нуждаят за своята личностна реализация и 

 развитие, активно гражданство, социално приобщаване и заетост. 

 Ключовите компетенции са преносими, взаимодействат помежду си, 

 свързват се и формират основата за учене през целия живот.”  

 (Key competences for lifelong learning in the program Youth in Action, Ljubljana: Movit NA Mladina, 2009)  
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Референтната рамка определя осем ключови компетенции: 

1. Комуникация на майчин език 

2. Комуникация на чужди езици 

3. Математическа компетентност и основни компетенции в областта на науката и 

технологиите 

4. Дигитална компетентност 

5. Учене през целия живот 

6. Социални и граждански компетентности 

7. Инициативност и предприемачество 

8. Културна осведоменост и изразяване  

(Key competences for lifelong learning in the program Youth in Action, Ljubljana: Movit NA Mladina, 2009).  

 

“Те са важна част от предпоставките за продуктивно функциониране на човека в 

личния му живот, работата и последващото обучение.” (Key competences for lifelong 

learning in the program Youth in Action, Ljubljana: Movit NA Mladina, 2009).  
 

По време на планирането, осъществяването и оценяването на младежката 

инициатива младите хора овладяват и укрепват изброените компетенции и 

повишават своите социални умения (на ниво поемане на отговорност за 

формиране на характер за постигане на собствена автономия) и знание за 

висшите форми на управление на организацията.  
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Младежките работници трябва да контролират резултатите от процеса на учене и 

учебните резултати на младежките инициативи, като помагат с Youthpass 

(www.youthpass.eu). Youthpass е инструмент, насочен към повишаване на 

заетостта на младежите и младежките работници, улеснява разсъжденията в 

процеса на неформалното обучение и насърчава социалната видимост и 

признание на младежката работа.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Посредством различни инструменти, младежкият работник контролира 

неформалния процес на обучение на всеки участник в младежката инициатива и 

заедно с участниците ръководи и наблюдава резултатите от обучението.   
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ПО ПЪТЯ КЪМ НАЕМАНЕТО НА РАБОТА 

 

Чрез младежката инициатива младите хора придобиват и развиват различни 

знания, умения и компетенции, изграждат връзки, укрепват взаимоотношения и 

развиват своите предприемачески компетенции за по-бърза заетост и 

конкурентно предимство на пазара на труда. По време на този процес те се 

научават да оценяват знанията и уменията и започват да мислят за тяхната 

полезна стойност. 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

В младежката инициатива трябва да разграничим два елемента от обучението: 

 процес на учене, който води до резултати от обучението чрез осъществяване 

на младежки инициативи и 

 знания, които се предават в контекста на младежките инициативи, което е и 

нейна цел.  
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Обучението в младежката инициатива представлява един от ключовите стълбове. 

Основната насока за младежките инструктори, участващи в младежките 

инициативи е да повишат осведомеността за значението на развитието на 

различни компетенции чрез формално и неформално обучение. 

Младите хора могат да осъзнаят свои собствени желания и изберат насоки за 

развитие на техни канали за набиране на персонал чрез младежки инициативи, те 

могат да открият, че са способни да създадат своя собствена работа чрез 

инициативи или да научат и придобият умения, от които икономиката се нуждае в 

този момент. 
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КАКВО МИ ДАДЕ ТОЗИ ПРОЕКТ?  

 

Мугаби Енок Уйлям (Уганда), участник в младежкия обмен в Целье: “Обръщайки 

се назад, сякаш беше вчера, но опитът, който придобихме в Целье и създадените 

спомени бяха изключителни. Казват, че никога не знаеш какво ти липсва, докато 

не го намериш. Това стана с мен с помощта на страните от проекта по Еразъм+, 

които се срещнаха в Целье, чрез проект „Активни за бъдещето“, включващи 

Уганда, Танзания, Кения, приемащата страна Словения, Румъния и България.” 

Уршка Павлович (Словения), младежки работник: “От проекта „Активни за 

бъдещето“ научих повече, отколкото очаквах. Чувствам, че сега знам повече за 

работата с младите хора и как да ги ръководя, за да осъществят успешно своите 

инициативи. Също така, научих повече за себе си, тъй като бяхме в различна 

културна среда, смесени култури, което направи процеса на обучение по-дълбок. 

Аз съм много благодарна за тази възможност, където срещнах също много нови 

хора, с които имаме общи спомени за цял живот.” 

Тодор Райков – гост-лектор по време на обучинията по A4F в София, България: 

“Бих искал да изкажа своята благодарност на целия екип на „Активни за бъдеще“, 

който ме покани като гост-лектор по време на работните срещи в България по 

темата за създаване на ефективни терени за набиране на средства за 

младежките инициативи като начин за намаляване на безработицата сред 

младите хора. Целите на вашата обучителна инициатива са наистина 

вдъхновяващи и аз бях щастлив да подкрепя вашите усилия за разпространение 

на знания и добри практики, които биха могли да помогнат да се понижи 

равнището на безработица сред младежта в страните – партньори по проекта.” 
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Енок Мусасизи (Уганда) - участник в младежки обмен в Целье: “Изпълнихме много 

дейности, но най-добрата беше опознаването на Целье. Това беше една нова 

форма на учене, защото през повечето време обучителят ви захранва с 

информацията, но ако има шанс да направите свое собствено проучване, това 

помага за разширяване на разбирането и комуникацията с различни хора от 

различни среди.”  
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ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ, РАЗРАБОТЕНИ В РАМКИТЕ НА 

ПРОЕКТА 

 

 ОБМЕН НА УМЕНИЯ /SKILLSHARE/  (БЪЛГАРИЯ) 
 

SkillShare е младежка инициатива, зародила се по време на 4-дневно младежко 

обучение в София в рамките на проекта „Активни за бъдещето“, Еразъм+, 

Изграждане на капацитет в областта на младежта. Инициативата е резултат от 

дискусии и групова работа на 10 млади хора от София. По време на обучението 

бяха проведени лекции и брейнсторминг сесии за планиране на основните 

характеристики на инициативата. Младежката инициатива SkillShare има за цел да 

подобри условията на живот на възрастните хора в региона на София, като 

създаде модел за споделено сътрудничество между възрастните и младите хора. 

България е страната в ЕС с най-висок процент възрастни хора, изложени на риск 

от бедност, изолация и социално изключване. В това отношение основният 

проблем, за който се отнася проектът, е ниският стандарт на живот и бедността 

сред възрастните хора в страната. Повечето от възрастните хора не могат да си 

намерят работа, която би ги подпомогнала финансово и въпреки, че те са 

способни да приложат уменията си и да споделят своите знания, за тях няма 

пазар. В България е висок процентът на възрастните хора, притежаващи висока 

квалификация и специфични умения, които са извън трудовия пазар.  

От друга страна, има голям процент млади хора, които търсят помощ, за да 

придобият определени умения или знания. Целта е да се отговори на търсенето на 

конкретни практически умения на младите хора, което ще осигури финансова 

свобода на възрастните хора. Решаването на проблема се състои в създаването 

на модел за взаимна помощ между младите хора и възрастните хора и да се 

осигури тяхната взаимна полезност.  
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SkillShare – „Споделете вашите умения” е инициатива, която има за цел да 

създаде връзка между възрастните хора със специфични умения и младите хора, 

за които тези умения биха били полезни. Мисията е да се помогне на възрастните 

хора, живеещи с много ниски пенсии, които са социално изключени, но имат 

специфични умения и/или умения в резултат на дългогодишен професионален 

опит или хоби и да се създадат връзки между тях и младите хора, които биха 

заплатили за това. Визията на SkillShare е да се създаде общество, в което 

различните поколения осъществяват полезен обмен помежду си. 

 
 НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ СЛЕД ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА 

ЧРЕЗ СВЪРЗВАНЕ НА ДРЕБНИТЕ СЕЛСКИ СТОПАНИ С НАДЕЖДНИ 

ПАЗАРИ (ТАНЗАНИЯ) 

 
Загубите след прибиране на реколтата представляват сериозно предизвикателство 

по веригата на принадената стойност. В доклад на Организацията по прехрана и 

земеделие на ООН се посочва, че приблизително една трета от произведената в 

света за консумация от хората – около 14 млрд тона се губят или пропиляват 

всяка година. От особено значение е загубата на компактни хранителни продукти 

– зеленчуци, плодове, риба, месо и млечни продукти – около 50% от тях са загуба 

всяка година, почти половината от тези загуби възникват след придобиването на 

храната, което води не само до ниски доходи за дребните фермери, но и до по-

високи цени за консуматорите, което се дължи на липсата на хранилища и 

ненадежден пазар. 

Инициативата ще насърчи използването на модерни местни съоръжения за 

съхранение и своевременното доставяне на продукцията на земеделските 

производители на пазара. Въвеждането на съвременни локални хранилища и 

съоръжения в земеделието ще намалят загубите след прибирането на реколтата. 

Основната иновация е концентрирана върху подпомагането на дребните 

земеделски стопани да печелят по-високи доходи, като им се помага при 

съхранението и продажбата на надежден пазар и същевременно се поддържа 

качеството на продукцията.  
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Целта е да се увеличи стандартният източник на доходи за дребните земеделски 

стопани по веригата на доставки, като се докаже, че те разполагат с модерни 

съоръжения за съхранение и бъдат свързани с пазара. Очаква се инициативата да 

предостави работа на повече от 100 работници до 2019 г., тъй като ще бъдат 

директно наети 100 работника и около 300 косвено, в зависимост от развитието 

на бизнеса. Инициативата значително намалява замърсяването на околната 

среда, причинено от разхищението на храна. Годишно минимум 1.2 млн тона 

храна се изхвърлят и замърсяват градовете, особено в района на пазарите. Ние 

намаляваме негативните последствия, като използваме модерни локални 

съоръжения за съхранение на хранителни продукти и избягваме ненужните 

хранителни отпадъци, превръщайки храната в директни приходи за земеделските 

стопани. Проектът ще бъде от полза за земеделските стопани чрез увеличаване на 

техните доходи. Очакваме през следващите 6 години техните чисти приходи да 

бъдат увеличени на 3 124 щ. дол. на земеделски производител (от 540 щ. дол. 

годишно), като това ще бъде резултат от увеличените продажби на продукцията на 

надеждни пазари. Увеличените продажби също ще рефлектират положително 

върху проблемите, свързани с младежката безработица в Танзания. 
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 ПЪТ КЪМ ЗАЕТОСТ (СЛОВЕНИЯ) 

 

Тъй като младите хора са във все по-голяма степен неопитни в социалните 

умения, необходимо е те да бъдат повече образовани в тази област. Понастоящем 

програма Еразъм+ дава възможност за неформално обучение в тази сфера. Ето 

защо, едно от решенията е в организирането на младежки обмен, където 

участниците в него ще споделят своя опит и ще имат възможност да разработят 

модел за обмен на добри практики за съвети и особености при интервютата за 

работа, с каквито със сигурност ще се сблъскат по пътя към наемането на работа. 

Участниците в обмена ще участват в подготовката на самия проект, от началото до 

края, което ще им позволи да научат повече за управлението на проекти, 

финансите, организацията и др. Очакваният резултат от проекта е той да подготви 

младежите за първото им интервю за работа, да подобри техните социални 

умения, необходими за по-доброто им представяне, да ги информира за нещата, 

които са длъжни да направят преди същинското интервю и да ги обучи за. 
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 CAFÉ: NA OFF (СЛОВЕНИЯ) 

 
 
 
Идеята е да бъде открито дневно кафене, което предлага културно и 

образователно съдържание на глухи хора и такива със слухови увреждания. В 

кафенето ще бъдат наемани хора със затруднения в слуха, за които се счита, че 

разполагат с по-малки шансове за намиране на работа. Целта на кафенето е да 

свърже слуха (чуването) със света на глухите и да запознае хората с 

жестомимичния език. Проектът има за цел да осигури редовен доход за глухите 

хора и такива със затруднен слух, които в дадения момент са безработни и спадат 

към групата, която има недостатъци на пазара на труда. Очакваните ефекти от 

проекта са повишаване на обществената информираност за живота на хората с 

увреждания и проблеми със слуха. 
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 ДЪРВЕНИ ИГРАЧКИ (СЛОВЕНИЯ) 

 

Идеята за производство и продажба на играчки от дърво възниква от детството. 

Частите за изработване на играчки могат лесно да бъдат сглобявани във 

фабриките за дърво и са безплатни, тъй като те се явяват дървесни отпадъци, но 

са идеални за направата на малки играчки. Първоначално се стартира с 

направата на прости играчки за малки деца и в бъдеще се правят опити за 

разширяване на линията с когнитивни, социални и дидактични играчки за деца от 

всички възрасти. Резултатът е линия от играчки, изработени от естествени 

материали, които са екологични и безопасни за употреба от деца.  
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 S. Y. D. A. R. C. – СПАСИ МЛАДИТЕ, ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

НА НАРКОЗАВИСИМИ (УГАНДА) 

 

Визията на инициативата е изграждане на младежка общност без злоупотреба с 

наркотици, като се обезпечават лечебни услуги, което води до подобряване на 

здравословното състояние, превенция на наркотичната зависимост, ефективно и 

продуктивно гражданско поведение на младежите в Уганда. Във всеки даден 

момент има минимум 140 души, приети в психиатрична клиника заради 

злоупотреба с наркотици, повечето от тях младежи на възраст между 18 и 25 

години. Оказва се, че някои от тях злоупотребяват и в болничното заведение, 

което още повече усложнява проблема сред възрастовата група. Смята се, че 22% 

от учениците в училищата практикуват злоупотреба с психоактивни вещества (сред 

които алкохол, марихуана) – това изисква активна превенция, насочване и 

лечение. Интервенциите на SYDARC ще адресират директно тези 

предизвикателства сред младите хора в Уганда. За този проблем се говори в 

медиите, в домовете на хората, дори в парламента, но не е направено нищо по 

въпроса. Инициативата ще подобри ръководството на връстниците, насочването 

на услугите и взаимодействието, ще стимулира участието на икономически и 

продуктивно настроени млади предприемачи в сферите на SYDARC, ще намали 

вероятността от участие на младежи и възрастни в т.н. рисково поведение, ще 

осигури консултиране и ръководство в училищата, в къщи и на работното място, 

ще ангажира и предостави възможности на отделните хора и семейството. 
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UGA CRISPS (УГАНДА) 

 
 

Целта на инициативата е да се разработи компания за качествени закуски в 

Източна Африка. Визията е, че екипът, включен в инициативата ще разработи 

една водеща компания за предоставяне на услуги, отговаряйки на търсенето на 

висококачествени вкусни закуски в Източна Африка. Това ще бъде осъществено 

посредством обучение на младежите в най-добрите умения за приготвяне на 

закуски и компетенции за изграждане на бизнес и създаване на възможности за 

работа на безработни младежи. Целите на инициативата са: да се произвеждат 

висококачествени продукти, да се наемат младежи в отделите за производство и 

управление, да се обучават младежи от Уганда в приготвянето на закуски, да се 

посреща търсенето на закуски в регионите на Източна Африка, да се предлага 

стаж за студенти и курсове за техническо обучение по хранене, като в крайна 

сметка се осигури заетост за младите хора.  
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 КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР: CA–HUB (КЕНИЯ) 
 

 
 

Идеята е да се открие кариерен център, който да предлага кариерно развитие и 

наставничество, и е ориентиран към потребностите на местния пазар на труда. 

Съдържанието, което ще бъде разработено в кариерния център е насочено към 

преодоляване на пропуските в проучването и развитието на грижите за 

напускащите училище. Този център ще наема младежи с различни технически и 

професионални умения, които ще служат като средство за насочване на младежи, 

особено в изоставащите райони, като неформалните селища и селските райони в 

Кения. Центърът ще се съсредоточи също и върху създаването на инициативи, 

които ще насърчават развитието на умения за заетост на младежи с умствени 

недостатъци. Основната цел на този проект е създаването на общ фонд от младежи 

професионалисти, притежаващи съответните умения, които са в състояние да 

отговорят на потребностите на непосредствените си общности и също така да 

могат да генерират новаторски идеи за справяне с техните социално-

икономически нужди. Това ще свърже професионалистите и тези, които се стремят 

да развият своите умения. Целта е да се подобри пазарното ориентиране, което 

да гарантират възможност за намиране на работа след училище, като 

същевременно се създаде източник на редовни доходи за младежите, които ще 

играят централна роля в осъществяването на дейностите на кариерния център. 

Успоредно с това се създават възможности за работа на други младежи, които ще 

имат достъп до заетост в центъра. Центърът също така ще създаде връзка между 

завършващите младежи и работодателите, следователно ще намали времето, 

необходимо за осигуряване на заетост.  
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Въздействието на инициативата е: Повишаване на осведомеността сред младите 

хора относно наличните възможности за работа и доколко самите те могат да 

бъдат подходящи за пазара на труда; Подготовка на младежи чрез програма за 

преход, където те ще преминават през курс за кариерно развитие и укрепване на 

навиците за заетост, ще практикуват в рамките на местната общност, като част от 

подготовката за следващия етап в живота им; Улесняване на на връзката между 

притежаващите навици и възможности на пазара; Съкращаване на социалните 

сътресения, предвид активното участие на много млади хора в развитието на 

обществото.   



48 

 МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ YEB  (УГАНДА) 
 
 
 

Youth Evolution Bamivule (Музикална Академия YEB) е неправителствена 

организация в Уганда, която предоставя професионални знания на младите хора, 

желаещи да се занимават с професионално с популярна музикална грамотност и 

изграждане на навици за работа. Това се осъществява посредством 

идентифицирането, предоставянето на възможности, възпитанието и 

популяризирането на музиката сред всички младежи, създавайки им умения за 

жизнеспособна и достъпна професионална кариера в индустрията на популярната 

музика в Уганда. Целите на инициативата за създаване на организация са: да се 

даде възможност на младите хора да се насочат към популярни музикални 

кариери; да се идентифицират, възпитават и популяризират талантите в 

популярната музика; да се създаде растяща и конкурентна база от човешки 

ресурси за популярната музикална индустрия; да се осигури връзка между 

академията и външните музикални предприятия.  
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