
 

Програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и 

подобрено включване на уязвими групи” 

 

 

Проекта BGLD-2.001-0009 "Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център в 

Габрово" 

Бенефициент: Община Габрово 

Партньори: 

- Колеж по земеделие и развитие на селските райони, Норвегия; 

- Технически университет Габрово, България. 

Бюджет: 1 961 709.00 евро (3 836 710.46 лева) 

Начало на изпълнението: 20.10.2020 г. 

Продължителност: 42 месеца 

Описание на проекта: Целта на проекта е да се създаде Младежки център в Габрово, чрез който да 

се предлагат комплексни услуги за младежи между 15 и 29 години, вкл. млади хора от уязвими групи, 

отговарящи на високи стандарти за младежка работа и на нуждите и желанията на младите хора. За 

целта се предвижда реконструкция на комплекса на летния театър в Габрово чрез извършване на 

необходимите строително-монтажни работи, закупуване и инсталиране на необходимото оборудване 

и обзавеждане. Инициативите и дейностите ще бъдат разработени и изпълнени по пет основни 

направления на Стратегията за създаване и развитие на Габровския младежки център - 

„Привлекателен за млади, активни и предприемчиви хора - Младежки център (Младежка отворена 

зона)", „Младежко лидерство", "Култура, екология и творчески дейности", „Спорт и физическа 

активност" и „Здраве и благополучие". Дейностите ще подкрепят мултикултурния подход, защита на 

демократичните ценности и насърчаване на активното обществено участие; ще са насочени към 

активно участие и овластяване на младите хора; ще се предоставят възможности за неформално 

образование в областта на демократичните ценности, правата на човека, младежкото участие и 

социалните права на младите; предвидени са дейности, които осигуряват образователна подкрепа на 

млади хора, които все още са в образователната система, но са в риск от отпадане; 

индивидуализирани услуги за социално включване на млади хора от уязвими групи; осигуряване 

активно взаимодействие с общността, заинтересованите страни, местните публични власти за 

разработване на координирани политики и действия за младите хора, включително тези от уязвими 

групи. 

Основните целеви групи на проекта са: младежи между 15 и 29 години; ученици в риск от отпадане или 

отпаднали от образователната система; младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени 

места или в икономически по-слабо развити райони; други лица, участващи в дейностите на 

Младежкия център, вкл. деца, родители, учители, представители на общността. 


