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Проект BGLD-2.001-0001 "Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти 

на младежка работа" 

Бенефициент: Община 

Перник Партньори: 

- Младежка организация Intermezzo, Норвегия; 

- Движение за околната среда на Войводина, Сърбия. 

Бюджет: 1 894 465.00 евро (3 705 194.65 лева) 

Начало на изпълнението: 20.10.2020 г. 

Продължителност: 40 месеца 

Описание на проекта: Основната цел на проекта е да се предоставят ефективни дейности, 

насочени към социално включване и личностно развитие на младите хора в общината, със 

специален фокус върху уязвимите групи, разработване на качествени младежки дейности и 

политики на местно, национално и международно ниво и изграждане на подходяща 

инфраструктура. Основната мисия на центъра е да обслужва младежкия сектор и младите хора, 

да насърчава активното им участие във формулирането на образователни програми и политики 

на местно и национално ниво. Приоритет в изпълнението на проекта ще бъде да се предложат 

дейности, които отговарят на идентифицираните нужди на младите хора в град Перник и да 

осигурят тяхното активно участие в дейностите на центъра. Младежки център в Перник ще 

предостави възможности за неформално образование в областите на демократичните ценности, 

човешките права, младежкото участие и социалните права и ще осигури образователна подкрепа 

за млади хора в нужда. Центърът ще развива дейности в няколко основни области, включително 

дейности за социално включване и приобщаване, модули за обучение и образование, развивайки 

международни отношения с организации с подобна визия и мисия. Целевата група е: младите 

хора от 15 до 29 г.; млади хора от уязвими групи, представители на етнически малцинства, 

младежи от социални институции, тези, които са изложени на риск и / или отпаднали от 

образователната система, както и тези, които са в риск от социално отпадане. Младежкият център 

ще работи с еднаква загриженост за всички млади хора, независимо от тяхната етнически, 

социални, културни и религиозни среди, с оглед на извършване на трайна промяна в живота им. 
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Специфични цели: Изграждане на младежки център с подходяща инфраструктура, обзавеждане 

и оборудване на сградата; Набиране на вътрешен образователен персонал, пряко свързан с 

изпълнението на дейностите и образователните дейности в младежкия център; Реализиране на 

редовни образователни дейности, базирани на неформални образователни методи, както и 

дейности, насочени към личностно развитие и подобрено включване на уязвимите групи; 

Създаване на гражданска ангажираност сред младите хора; Насърчаване на доброволчеството 

и популяризиране на ценностите на Съвета на Европа и човешки права; Информация, участие и 

активно участие в дейностите на Младежкия център на младежи от и извън уязвими групи; 

Създаване и развитие на иновативни дейности за младите хора; Постигане на национални 

стандарти за младежки центрове; осигуряване на устойчивост на проектните дейности. 

 


