Проектът „(Без)Действието има последици: Причини и начини младите
хора да участват в процеса на вземане на решения у дома и ЕС” се
осъществява с финансиране от
програмата на Европейския съюз
„Младежта в действие”. Той е част
от дейността „Проекти за демократично гражданство”, която има за
цел да насърчи активното участие
на младите хора в живота на общността на местно, регионално, национално и международно ниво.
Основни цели на проекта:





младите хора да придобият
познания за процеса на
вземане на решения на
местно и европейско ниво
при създаването на публични политики, и за ролята
на гражданското общество
и младите хора в този процес и по този начин да засилят своя интерес към
обществения и политически
живот;
младите хора да придобият
знания и умения за справяне с трудностите при преминаване от образование
към работа и възможностите за придобиване на трудови умения и навици чрез
доброволен труд.

ПАРТНЬОРИ:
„(Без)Действието има последици: Причини и начини
младите хора да участват в процеса на вземане на
решения у дома и ЕС”

Основна дейност на проекта е провеждането на 1-седмичен семинар за млади
хора във Велинград, България, на който ще бъдат представени по-задълбочени
знания за начина на формиране на националните и европейски политики, както и
ще се обсъдят въпроси като стратегията „Европа 2020” и по конкретно младежката безработицата, повишаване на участието на младите хора в гражданските
процеси, насърчаване на доброволческите дейности и др.
В семинара ще участват младежи от България и Румъния. Те ще бъдат избрани
чрез конкурс. За да участват пълноценно в семинара, младежите предварително
ще бъдат подготвени по темите чрез провеждане на 4 индивидуални срещи от
всяка от партниращите организации и виртуални консултации.
Семинарът ще бъде проведен под формата на неформално обучение. Освен дискусионната част, той предвижда и отделен ден, посветен на доброволчеството.
Всички млади участници от двете страни ще имат възможността да положат доброволен труд с помощта на лидерите на проекта и местните партньори.
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След семинара ще бъде проведена пресконференция.
В резултат на работата по проекта ще бъдат изработени:



Пакет от идеи как може да се институционализира доброволното
участие на младите хора в работата на институциите с цел придобиване на опит и умения,

Контакти



Препоръки за постигане на по-добри условия за развитие на млади
хора в неравностойно положение;

София 1000



Списък с алтернативни национални приоритети (за България и Румъния) във фокуса на Стратегия 2020 предложени от младите хора.
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www.ime.bg

CD с материалите ще бъде предоставено на участниците и други заинтересовани
лица. Всички материали ще бъдат достъпни в Интернет на страниците на партньорите, ще бъдат включени в техните периодични издания.

““Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален
център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящата публикация не отразява позицията на Европейската общност, програма
“Младежта в действие” или НЦЕМПИ.”

