Проект BGLD-2.001-0002 "Изграждане на Младежки международен център в Бургас"
Бенефициент: Община Бургас
Партньор: Община Рейкявик, Исландия
Бюджет: 1 900 000.00 евро (3 716 020.00 лева)
Начало на изпълнението: 20.10.2020 г.
Продължителност: 40 месеца
Описание на проекта: Основната цел на проекта да се подобри качеството на живот на младите
хора на територията на Бургас, включително тези в риск и социално слаби, чрез изграждането на
международен младежки център, отговарящ на високите стандарти на Съвета на Европа за
младежка работа и осигуряване качествени, разнообразни и сложни услуги за младежкия сектор
и осигуряване на модерна и ефективна културна инфраструктура.
Дейностите на Центъра ще бъдат насочени към подпомагане и подобряване на качеството на
живот на младите хора на възраст между 15-29 години чрез провеждане на неформални
културни и образователни дейности, предоставяне на качествени услуги на младите хора в
съответствие с техните нужди, насърчаване на активността и творчеството на младите и
подобряване на международното младежко сътрудничество.
Услугите, предоставяни от него, ще бъдат достъпни за всички млади хора, включително
представители на семейства с ниски доходи, хора с увреждания, младежи от етнически
малцинства, както и тези, живеещи в малки и отдалечени населени места около град Бургас.
Специфични цели:
Създаване на подходящи условия за неформална среда, инфраструктура и изграждане на
капацитет за осигуряване на съвременни, иновативни, културни и образователни дейности и за
установяване на образователно партньорство между млади хора и професионалисти, които
отговарят на нуждите на младежкия сектор в Бургаска област.
Предоставяне на възможности за неформално образование в областите на демократичните
ценности, правата на човека, младежкото участие и социалните права на младите хора,
включително тези от уязвими групи, чрез създаване на местен модел на активно и динамично
младежко общество в региона.
Осигуряване на образователна подкрепа на млади хора, които все още са в образователната
система, които са отпаднали или има риск да отпаднат.
Насърчаване на национално и международно сътрудничество и обмен на добри практики в
младежкия сектор между младежките центрове и техните заинтересовани страни.

