
 

Програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и 

подобрено включване на уязвими групи” 

 

 

Име на проекта: "Младежки център Добрич - Вашето днес!" 

Номер на проекта: BGLD-1.003-0001  

Бенефициент: Община Добрич 

Партньори: 

- Municipality of Kopavogur, Исландия; 

- Средно училище „Любен Каравелов", Добрич, България; 

- Професионална гимназия по туризъм „Пейо Яворов", Добрич,България 

Бюджет: 968 967 евро (1 895 105.66 лева) 

Начало на изпълнението: 01.07.2020 г. 

Продължителност: 36 месеца 

Описание на проекта: Обща цел на проекта Младежки център Добрич - Вашето днес е 

разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и подобряване на качеството 

и разнообразието от дейности, повишаване броя на участниците от различни възрасти в 

дейностите на центъра, в отговор на нуждите и желанията на младите хора и представителите 

на общността, включително тези от уязвимите групи (групи с по-висок риск от бедност и социално 

изключване от общото население, етнически малцинства, хора с увреждания, деца и ученици, 

отпаднали от образователната система, деца и младежи без родители или само с един родител, 

деца и младежи, идващи от семейства с ниско ниво на образование или борещи се със 

злоупотреба с вещества, безработни). 

Специфични цели са: разширяване на териториалния обхват на младежкия център чрез работа 

на терен и осигуряване на по-голямо разнообразие от дейности за достигане до деца и младежи, 

живеещи в отдалечени и малки населени места в областта и без достъп до такива услуги; 

увеличаване на броя на предлаганите услуги в отговор на идентифицираните нужди на младите 

хора в района; насърчаване на активното участие на младите хора и увеличаване на броя на 

дейностите, организирани по инициатива на младите хора; участие на хора от различни 

възрастови групи - деца, родители, учители, специалисти, работещи с млади хора и др.; 

създаване на приобщаваща и безопасна среда в центъра, създаване на нагласа за взаимно 

уважение един към друг и толерантност към различията; подобряване на качеството на 

съществуващите услуги и дейности, което ще създаде вдъхновяваща среда за развитие на 

социални, образователни и културни дейности чрез подходящи пространства и улеснено 

взаимодействие между представители на различни групи; междукултурен диалог и споделяне на 

добри практики; мобилност, гъвкавост и подобрен достъп до услуги; предоставяне на 

възможности за обмяна на опит с организации от страните-донори и европейски партньори и 

участия в съвместни кампании, инициативи и обучения на Националната мрежа на младежките 

центрове. 

 


