Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи”

Име на проекта: "Младежки център Враца - фактор за развитие на Северозапада"
Номер на проекта: BGLD-1.003-0004
Бенефициент: Община Враца
Партньор: Timis Country Youth Foundation, Румъния
Бюджет: 811,675.00 евро (1 587 473.97 лева)
Начало на изпълнението: 01.07.2020 г.
Продължителност: 36 месеца
Описание на проекта: Целта на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежки център
Враца (МЦ Враца), продължаване и развиване на съществуващи дейности и провеждане на нови,
които да увеличат многообразието, интереса и броя на включените младежи в дейностите, въвеждане
на услуги за деца и млади хора в риск, които отговарят на най-високите стандарти за младежка работа.
Основните дейности на проекта са насочени към подобряване на условията за равен достъп до
образование, обучение и работа; повишаване на мотивацията за включване на деца и родители от
етнически малцинства, създаване на предпоставки за социално включване; интеграционни дейности
за деца и младежи чрез организиране на общи инициативи и промяна на обществените нагласи към
по-голяма търпимост. Дейностите ще са съобразени с идентифицираните нужди на младите и
представителите на общността, включително тези от уязвимите групи. Основната целева група са
младите хора на възраст между 15 и 29 години; ученици в риск от отпадане или вече отпаднали от
образователната система; млади хора в риск от етнически малцинства; млади хора в риск, живеещи в
малки и отдалечени населени места или в икономически по-слабо развити райони; хора, които не са
включени в младежката група, свързани с участието на младежите в дейности на младежкия център:
включително деца, родители, учители, наставници и други представители на местната общност.
Специфични цели на проекта са: подобряване на условията и средата за равен достъп до
образование, обучение и работа; повишаване на мотивацията за включване на деца и родители от
етнически малцинства; интеграционни дейности за деца и младежи, чрез организиране на съвместни
инициативи и промяна на общественото отношение към по-голяма търпимост към младежите в риск;
мотивация за продължаващо образование; обучение на меки умения; насърчаване на неформалното
учене и професионалното обучение на младите хора; увеличаване на разнообразието от дейности и
увеличаване на броя на младите хора и лица извън младежката група, включително тези от уязвимите
групи, включени в дейностите; стимулиране на дейности и инициативи, организирани от младите хора;
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промяна на обществените нагласи към по-голяма толерантност към младежите в риск; развиване на
доброволчеството сред младите хора като основна основа за социално сближаване, солидарност и
формиране на гражданско съзнание; развиване на сътрудничество между Младежки център Враца,
младежки организации и институции за осигуряване на успешно включване на млади хора в риск в
живота на обществото; създаване на партньорска мрежа в населените места в района за съвместни
дейности за интеграция на млади хора в риск; 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.
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