
 

Програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и 

подобрено включване на уязвими групи” 

 

 

 

Проект BGLD-2.001-0004 "Изграждане на Младежки център в град Монтана" 

Бенефициент: Община Монтана 

Партньор: Професионален и образователен център Hringsja, Исландия. 

Бюджет: 1 938 284.00 евро (3 790 895.85 лева) 

Начало на изпълнението: 20.10.2020 г. 

Продължителност: 42 месеца 

Описание на проекта: Основната цел на проекта е да подобри качеството на живот на младите 

хора на територията на Монтана, включително тези в риск и хората в неравностойно положение, 

чрез изграждане на Младежки център в гр. Монтана, който да предоставя комплексни услуги за 

младите хора, свързани с иновативни, образователни и неформални обучения, психологическа 

помощ и подкрепа, форуми по проблемите и предизвикателствата на младежите, културни, 

граждански и спортни инициативи. Фокусът на дейностите е поставен върху широк набор от 

обучителни модули, тренинги и клубове, базирани на неформалната методология. Крайната цел 

е изграждане на ключови компетенции и умения за личностното и професионално развитие в 

младите хора. Дейностите са насочени към подкрепяне на мултикултурния подход, защита на 

демократичните ценности и насърчаване на активното участие на младите хора, както в 

обществения живот, така и в дейностите и инициативите на младежкия център, които ще 

отговарят на най-високите стандарти за младежка работа съгласно изискванията за качество на 

Съвета на Европа; обмяна на опит и изграждане на трайни взаимоотношения с партньорската 

организация по проекта в областта на младежката политика и работа в рамките на проекта и след 

неговото завършване Целевата група е: младежи между 15 и 29 г.; ученици, застрашени от 

отпадане или отпаднали от образователната система; младежи в риск от етническите 

малцинства; младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места или в икономически 

по-слабо развити райони; млади хора, които са извън заетост, образование или обучение (т. нар. 

NEETs); ученици и младежи с един родител; ученици и младежи от семейства с ниско ниво на 

образование; младежи, борещи се с различни зависимости; деца, родители, учители и 

представители на общността. 
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Очакваните общи и специфични резултати са свързани с подобряване на социалното и 

икономическо развитие на община Монтана, поради инвестиране и развитие на потенциала на 

всяко дете; подобрен и разширен достъп на младите хора до разнообразни и отговарящи на 

съвременните очаквания услуги; изградено ползотворно сътрудничество с партньорите от 

Исландия; привличане на млади хора и хора от различни възрасти; изграждане на капацитет на 

служителите на МЦ. 

 


