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Представяне на Варна кандидат за ЕМС 2017
Варна е третият по големина град в България по брой жители, туристи и брутен вътрешен продукт.
Разположен е в североизточната част от страната и е признат за черноморска столица на България. Наследството от хилядолетната история на града е интересното етническо многообразие на нашия град
– ромски, арменски, руски, турски, еврейски и други традиционни и нови етнически групи, които съжителстват в града.
Варна е също така, е дом на общо 2500 университетски служители и изследователи и над 30000 студенти.
Съществуват над 40 обществени и частни образователни институции за млади хора над възраст между
13 и 19 годишна възраст, включително средни, професионални и училища за хора със специални нужди.
Като първи български град със собствена Местна Доброволческа Програма, създадена по инициатива
на Общината, градът посреща стотици млади доброволци в много неправителствени организации, обществени структури и компании.
Поради редица причини градът е получил в национален мащаб признанието младежка столица на България. Това е „най-младият град” в страната, известен с положителната нагласа на местната администрация към проблемите и възгледите на младите хора. Основавайки се на общото желание да преследва развитие в европейски контекст, Община Варна инвестира усилия и ресурси в изпълнението на
адекватни политики, свързани с младежите на Варна. През последните пет години, местните младежки
политики се развиваха с чувствителна динамика, в сравнение с други общини в страната и признанията
за това могат да се чуят на редица национални и младежки събития, както и в изказванията на различни
младежки организации в България и чужбина.
През последните пет години се очерта видима тенденция сред младежките организации и неформални
групи да организират и изпълняват дейности със силен фокус върху забавлението и осмислянето на
свободното време. Няколко младежки фестивала от различен мащаб, състезания на открито, събития
за градско изкуство успяха да привлекат разнообразна аудитория и да преведат социални послания чрез
лесно достъпни дейности и средства за комуникация.
Туристическият профил на града се обогатява с естествена положителен нагласа към подобни форми
на забавление и комуникация сред младите хора, което се разпознава често във взаимодействие между
младите хора, които идват от различни страни и общуват на различни езици. Идентифицирайки това
като успешна практика в младежката работа и актуално развитие на младежката политика, няколко младежки организации и общината търсят възможност да обвържат тези форми с по-сериозни социални
аспекти за включване на младите хора в обществения живот. Как може да бъде постигнато това? Чрез
споделяне и изнасяне на добри практики на младежката работа чрез забавление, както и чрез домакинстването на големи международни форуми, където младите хора други европейски страни и техните
организации да бъдат насърчени да споделят опит.
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Доколкото повечето от добрите европейски младежки практики идват от западна и централна Европа,
част от мотивацията на нашия екип е да покаже развитието и спецификите на младежките политики в
източна Европа, в страните от бившия Съветски съюз, който осъзна и възприема идеята за демокрацията и активното гражданство от различна перспектива. Това включва популяризирането на източна
Европа/ страните от Балканите сред останалите млади европейци като място, което може да предложи
адекватно младежко пространство, осигуряващо достатъчно възможности за европейските младежи за
личностно, гражданско и професионално развитие, както и за здравословни младежки дейности за осмисляне на свободното време.

Информация за града кандидат
Кандидатът трябва да представи града, през фокуса на младежката перспектива (макс. 1500
думи). (a. История; b. Налични младежки структури; c. Младежки подкрепящи услуги; d. Структури и политики; e. Връзки на града на европейско; f. Връзки на града на регионално ниво; g. Други).
ВАРНА Е ТРЕТИЯТ ПО ГОЛЕМИНА ГРАД В БЪЛГАРИЯ ПО БРОЙ ЖИТЕЛИ, ТУРИСТИ И БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. Разположен е в североизточната част от страната, като градът е център
на областната администрация. Варна е ключово пристанище в Черноморския регион от векове, което
дава пряко отражение върху живота на населението в града по отношение на културното многообразие.
ВАРНА Е ЕДИН ОТ МАЛКОТО ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ С ПОЛОЖИТЕЛЕН ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, В МОМЕНТ, В КОЙТО НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА КАТО ЦЯЛО
НАМАЛЯВА.
Съществуват над 40 частни и обществени образователни институции за млади хора на възраст между
13 и 19 г., в т.ч. средно образование, професионално обучение и училища за хора със специални образователни потребности. Градът е известен университетски център, домакин на 5 университета в сферата
на технологиите, икономиката, туризма, военноморското дело и частен университет с множество департаменти и активно международно академично сътрудничество. Варна е дом на над 30 000 български и
международни студенти.
Националната Астрономическа обсерватория и планетариум, Еко Парк Варна/ Университетска Ботаническа градина, Историческия комплекс Фанагория и съоръженията за воден спорт са ключови локации
за младежки дейности, насърчаващи младежки инициативи, експериментално учене, опазване на околната среда и здравословно развитие на младите хора.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, КАКВИТО СА АЛАДЖА МАНАСТИР И РИМСКИТЕ ТЕРМИ, ПОМАГАТ ЗА ПОВИШАВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ВНИМАНИЕ КЪМ БОГАТАТА ИСТОРИЯ НА ГРАДА И ЕВРОПА И ВЗАИМОСВЪРЗАНАТА ИСТОРИЯ НА КУЛТУРИ
И ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Туризмът е от особена важност с крайбрежните курорти, които ежегодно привличат милиони посетители. Варна е дом на уникална музейна колекция от международно значение, компании за професионални
визуални изкуства и арт фестивали, както и място за развитие на съвременно изкуство и културна сцена. През последните няколко десетилетия, Варна се развива като фестивален център от международна
величина.
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ГРАДЪТ Е ДОМАКИН НА 25 ГОЛЕМИ ЕЖЕГОДНИ МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛА В СФЕРАТА НА МУЗИКАТА, КИНОТО, ПОЕЗИЯТА, ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА, ДРАМАТИЧНИЯ И КУКЛЕН ТЕАТЪР, ФОТОГРАФИЯТА, БАЛЕТА, ФОЛКЛОРА И СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗКУСТВА.
Стъпвайки върху живото наследство на фестивалната култура на града и собствените си успешни обществени дейности, младежкия сектор във Варна създаде един от най-големите младежки фестивали
в България – FUNCITY – Младежкия фестивал на Варна. FUNCITY Е УНИКАЛЕН ПО ТОВА, ЧЕ Е
ИНИЦИИРАН И ОРГАНИЗИРАН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ МЛАДЕЖКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ, МЛАДЕЖКИ ГРУПИ И МЛАДИ ХОРА. Общинската финансовата и логистична
подкрепа за фестивала е пример за ефективния структурен диалог с младежкия сектор.
ОБЩИНА ВАРНА ИМА ПЪРВИЯТ БЮДЖЕТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ (ИЗВЪН ОБРАЗОВАНИЕ, ПР.) В БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ФИНАНСИРА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ СОБСТВЕНА
МЕСТНА ПРОГРАМА. СПЕЦИАЛНАТА ОБЩИНСКА СТРУКТУРА Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 2005,
Дирекция Младежки дейности и Спорт, е първият опит в България за децентрализацията в сферата
на младежката политика и е добър пример за другите общини. Целевите групи на дирекцията са млади
хора от 13 до 35 години. Към настоящия момент разполага с дванадесет експерти в отдел Младежки
дейности и четирима експерти в отдел Спорт, които се занимават с координация на проекти, дейности
и управление на събития и са съсредоточени върху изграждането на капацитета в младежката работа.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА, ГРАДЪТ Е РАЗПОЗНАТ И НАЦИОНАЛНО
ПРИЗНАТ КАТО МЛАДЕЖКАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ. ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ ШЕСТ ГОДИНИ, МЕСТНАТА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА ИЗРАСНА ЗНАЧИТЕЛНО СЪС СЪЗДАВАНЕТО
НА ГОЛЯМ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ И ДОСТИГАНЕТО НА КАНДИДАТУРИТЕ НА ГРАДА ДО
ФИНАЛА НА КОНКУРСА ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА ЗА 2015 И 2016 г.
РЕГИОНАЛНИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ на ВАРНА е създаден като обединение на 24 младежки организации, базирани във Варна (или местни структури на национално представени такива), с по двама
представители от всяка организация – член и наблюдател. Той промотира гражданските, социалните и
икономическите права на младите хора във Варна, стимулира диалог, изгражда доверие и взаимно подпомагане сред младите хора, организира и подкрепя младежки събития и подкрепя всички членове на
Регионалния младежки съвет от Варна при организирането на проекти с общи цели.
МЛАДЕЖКИЯ ФОРУМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С МЕСТНАТА ВЛАСТ е създаден през 2001г. и се
основата на принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините
и регионите. Неговите членове са над 60 младежи и младежки ориентирани неправителствени организации. Младежкият форум функционира като обединение на младежи и неправителствени организации, институции и граждани, подписали Споразумението за сътрудничество с Кмета на Варна. Всяка
годините неговите членове гласуват и изпълняват собствената си програма от дейности за предстоящата
година, подкрепени от общината.

ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ТЯЛО НА МЛАДЕЖКИЯ ФОРУМ Е КОНСУЛТАТИВНИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ /КМС/. Той включва представители на членуващите организации разпределени в различни
групи, съобразно техните интереси и дейности. КМС има 33 представители, избирани с квота от отделните групи във Форума, които провеждат срещи с Кмета на Варна и периодично обсъждат различни
актуални проблеми.
УЕБСАЙТЪТ WWW.VARNANAMLADITE.COM & БЮЛЕТИНЪТ “ВАРНА НА МЛАДИТЕ” са информационни канали на Дирекция Младежки Дейности и Спорт, които осигуряват информация за настоBidbook | Varna 2017 - European Youth Capital Candidate
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ящи и бъдещи събития на местно ниво, както и такива в България и Европа.
Градът разполага с ДВА МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪРА –
„ВАРНА” И „ВАРНА НА МЛАДИТЕ”, намиращи се в централната част на града. Те са на разположение
на младите хора и са съ-финансирани от Дирекция Образование, Младежки дейности и Спорт.
Местният клон на ЕВРОДЕСК е част от Младежката Европейска информационна мрежа от 2003 г. Той
осигурява информация за младежки програми, обмени, инициативи, пътувания, обучения и др. в Европа. Той е признат за най-активната местна структура в страната от 2006 г. насам.

КЪМ СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ С МЛАДИТЕ ХОРА
От 2008 г. Варна е домакин на срещите на годишния национален младежки дебат, организиран съвместно с Националния Младежки Форум и Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите /
МСМРБ/. Темата на 2013 г. беше неформалното образование и неговия принос за развиването на специфични умения и компетенции у младите хора, изграждането на граждански компетенции и разбирането
на европейските ценности. Дебатът имаше за цел да съдейства за правилното разбиране на структурния
диалог и е финансиран от програма Младежта в действие. Той осигурява срещата на представители на
националните младежи и тези, които работят с млади хора на местно, регионално или национално ниво.
Благодарение на активната работа на всички участници, прилагане на положителни практики може да
се наблюдава в различни региони в страната.
МЕСТНАТА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА е основана през 2007 г. и е първият административен
опит за разпространение на неформалното учене чрез доброволческа дейност в България.
На национално ниво градът развива контакти и връзки с останалите региони от страната, местните
мрежи и младежките представителни структури (институционални и неправителствени), като се стреми да постига резултатно ориентирани партньорства, фокусирани върху специфични общи дейности
и конкретни стъпки в подкрепа на развитието на младежките политики в града, като ключова част от
националната младежка политика.
Кандидатурите на Варна за ЕМС2015 и ЕМС2016 се оказаха ЦЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОДУКТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА С ДРУГИ ГРАДОВЕ КАНДИДАТИ, КАКТО И
ВЕЧЕ НОМИНИРАНИ ГРАДОВЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА като А Коруня (Испания), Солун (Гърция), Торино (Италия), Брага (Португалия), Марибор (Словения), Клуж Напока
(Румъния), Ганджа (Азърбайджан) и Иваново (Русия). Голямото предимство и свежото ноу-хау за
кандидатурата за ЕМС217 идват от срещите с останалите европейски младежки столици, участието в
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обмяната на опит с градовете кандидати за ЕМС, планирането на общ подход и дейности за укрепване
на младежките политики и участието на младите хора и обмените за изграждане на дългосрочни партньорства в младежката сфера.
Налице е растяща тенденция за все по-голяма отдаденост към съвместните инициативи в Черноморския регион с някои университети и специализирани неправителствени организации, които
имат водеща роля в областта.
Сътрудничеството със Солун и Клуж Напока е също част от регионалното сътрудничество, не само
по отношение на споделения опит при кандидатстването, но и сходната логистика и регионална специфика в културно и социално отношение.

Налична инфраструктура
Посочете капацитета на града да домакинства младежки представители в рамките на европейски и международни срещи (макс. 300 думи).
Варна е третият по големина град
в България. Разположен на брега
на черно море, градът разполага с всички важни транспортни
комуникации. Международното
летище осигурява връзка с 56
държави и 100 града от целия
свят. Железопътната и автобусната гара са връзка с всички важни локации в страната и в чужбина.
Като един от най-големите туристически градове в страната
и благодарение на близкото си
разположение до някои от найизвестните в черноморски курорти, градът разполага с голямо разнообразие на леглова база
– общият брой на различните
места за настаняване надхвърля

500, включително хостели и къмпинги, а броят на хотелите в 242,
които предлагат повече от 86966
легла. Всички места са разположени в рамките на 30 минути от
центъра на града.
Наличната
инфраструктура,
подходяща за провеждането на
международни срещи и събития,
включва Двореца на Културата
и Спорта, чийто капацитет надхвърля 5000 места.
Ключово място за варна е Фестивалният и конгресен център,
който разполага допълнително
с 11 мултифункционални зали.
Градът разполага и с драматичен
и държавен куклен театър, летен
амфитеатър, 29 читалища, 26 художествени галерии. Община-

та и общинският младежки дом
предлагат допълнително няколкото големи зали с разнообразен
капацитет. Някои от хотелите
предлагат възможности за развиване на конгресен туризъм и
осигуряват мултифункционални
зали. Съществуват три градски
стадиона и редица спортни площадки. Като резултат от кандидатурата на Варна за ЕМС2017,
бяха предприети няколко проекта и инициативи, свързани с
реконструкцията на съществуващи инфраструктури, както и
създаването на нови такива, така
че Варна да разполага с по-атрактивна и младежка среда.

INFORMATION ON
THE APPLICANT
CITY
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Maps of Locations
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РЕЗУМЕ

Бизнес модел
на INNOWAVE
Варна 2017,
Европейска
Младежка Столица

КАКВО Е ТОВА?
Това е резюме на кандидатурата на Варна
за Европейска младежка столица 2017.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БИЗНЕС МОДЕЛА?
Бизнес моделът дава описание на обосновката
за това как организацията създава, предлага и улавя ценности.
КАКВО Е ВАРНА?
Варна е вторият по големина град в България,
епицентър на младежкото движение в страната.
ЗАЩО БИЗНЕС МОДЕЛ?
Ако можем да накараме читателят
да разбере какво искаме да постигнем,
чрез самозалепящи листчета, тогава напият бизнес модел е валиден
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1. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА
Млади хора на възраст между
18 и 24 години
от Европа, България, Варна

ВТОРИЧНА ЦЕЛЕВА ГРУПА
Млади хора на възраст между
25 и 34 години
от Европа, Варна, Българи

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Млади хора на възраст
между 14 и 17 години

ИНСТИТУЦОНАЛНИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
Европейски, български,
варненрски
обществени институции
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Младежки НПО от България,
Варна, Европа

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
Европейаски,
български и варненски
неправителствени организации
и частни компании

2. СТОЙНОСТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насърчаване на младежкото
участие чрез
социални иновации

Трансформиране на Варна
в един от
най-силните младежки точки
в Европа с ключов фокус
върху Черноморския регион

Изграждане на цялостно
взаимоотношение на доверие
сред хората и организациите,
включени в инициативата
свързана с младежко участие

Създаване на мост
и взаимодействие
между младежките политики
на Европейско ниво
и младежките инициативи
на терен.

Превръщане
на социалната иновация
в ценност като инструмент
за малдежко финансиране,
набиране на средства
и мобилизиране на ресурси.

Укрепване на ролята
на младежите
в изграждането
на варненското,
българското
и европейското бъдеще.
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3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Лични контакти
чрез личен опит
в социалните иновации

ОТВОРЕНА ПЛАТФОРМА
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Като ключов инструмент
за свързване на всички
неформални
и институционални
целеви групи

Директен и виртуален опит,
който осигурява възможност
за лични и институционални
контакти независимо
от местоположение

Bidbook | Varna 2017 - European Youth Capital Candidate

4. КАНАЛИ

ЛИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
чрез събития, обучения
и оперативни (комуникационни)
дейности в проекта

ИНСТРУМЕНТИ
СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ:
във виртуалния свят,
в който хората могат
да действат самостоятелно
и да споделят личния си опит

ПЪЛЕН ДОСТЪП
ДО ИНДИВИДУАЛНИЯ ОПИТ:
резултатите от този опит
се разпространяват,
чрез нашите собствени
комуникационни канали
на програмата
на Европейска
Младежка Столицае

СОЦИАЛНИ МЕДИИ :
оперативни връзки
с целевите групи,
които не могат да бъдат
физически представени
в мястото на провеждане
на дейностите (основно Варна)

ПАРТНЬОРСКИ МЕДИИ:
всеки професионален резултат
може да бъде разпространяван
сред целите групи
посредством организаци
на партньорски медии
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5. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
43%

НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ:
10%

ЧАСТНИ СПОНСОРСТВА,
ГРАНТОВИ СХЕМИ:
42%

CROWDFUNDING:
2%

ПРОДАЖБИ И ПРИХОДИ
ОТ СЪБИТИЯ:
3%

ОБЩО:
4,950,000 EUR
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6. КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ

ЛОГИСТИКА:
Черноморски
Младежки център,
локации на открито и закрито,
места за събития,
комуникации и PR инструменти,
мониторинг и
информационни системи

ФИНАНСОВИ:
преки
институционални средства,
частен сектор,
грантови схеми,
неконвенционални ресурси

KNOW-HOW:
професионални експерти
за управление, професионална
и експертна подкрепа
за управление и комуникации

KNOW-HOW:
експертна подкрепа
в младежка политика
и структурен диалог
и старши партньори

ЧОВЕШКИ:
съвместна схема
на управление,
млади професионалисти,
добороволци,
отворена платформа
за сътрудничество
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7. КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ

Ключови водещи проекти

Ключови събития
и ключови дни от годината

Отворена платформа
за сътрудничество

Мониторингова
и информационна система
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8. КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА

Местна младежка
работна група
ВАРНА

Съвместна схема на упраление
ВАРНА

Национален
консултативен съвет

Европейски
консултативен съвет

БЪЛГАРИЯ

ЕВРОПА
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9. СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
ПРОГРАМА: 3,450,000 EUR.
ИНВЕСТИЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ : 1,500,000 EUR

АКТИВНО УЧАСТИЕ
НА МЛАДИТЕ ХОРА
В ОБЩЕСТВОТО
795,000 EUR - 22%

ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА
ЗА МАЛДЕЖКА КУЛТУРА
414,000 EUR - 12%

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
И
МЕЖДУПОКОЛЕНЧЕСКИ
ДИАЛОГ
690,000 EUR - 20%

ИНОВАЦИИ
И
МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ
483,000 EUR - 14%

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ
И ИНТЕГРАЦИЯ
483,000 EUR - 14%

МЕЖДУНАРОДНО
МЛАДЕЖКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
621,000 EUR-18%
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Как стигнахме до тук

Третата кандидатура на Варна за Европейска младежка столица
Как стигнахме до тук и накъде сме се запътили?
Тази година Варна за трети път кандидатства за титлата Европейска младежка столица. Ние изминахме
дълъг път откакто представихме нашата първа кандидатура през 2015, със всяка нова и нова кандидатура ние сме във все по-голяма степен отдадени на нашата цел и сме все по-уверени в своите възможности.
Всъщност, ако погледнем назад към този почти петгодишен процес, през който ние ние три пъти стигнахме до финала на съревнованието, ние можем да видим съзряването на мечтата преминаваща през
растящото желание и нарастващата енергия за усъвършенстване.
Без да губим ентусиазма си, осъзнавайки голямото значение и въздействие на самия процес и съсредоточени върху многото важни резултати, ние можем да надграждаме благодарение на тези четири години
отдадени на развитие на младежта, което не винаги е било лесна задача, но определено засили нашата
воля и ни научи на много неща.
Инициативите, предприети през последната година на кандидатстването на Варна, доведоха до редица
положително промени, които заздравиха и укрепиха сътрудничеството между Общината и младежкия
сектор и направиха възможни подготовката и провеждането на инициативи които допринесоха за сътрудничеството на Община Варна с други бивши, настоящи и бъдещи ЕМС и за тяхното включвайки
във вече стартирани съвместни проекти и партньорства и за съвместна работа с тях за професионалното изграждане на тяхната мрежа и набелязване на най-добрите модели за програмите за ЕМС.
ТОВА Е ЕДИН МНОГО СЕРИОЗЕН АНГАЖИМЕНТ КЪМ МНОГОКРАТНИЯ СТРЕМЕЖ НА ВАРНА КЪМ ТИТЛАТА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА.
Представяме ви кратко изложение за това как ние оценяваме нашата позиция в третата ни по ред кандидатура, която вече достигна до своята трета фаза.
Укрепнало сътрудничество
ДВАТА ВЕЧЕ ПРИКЛЮЧИЛИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИЯ В МОМЕНТА ПРОЦЕСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ТИТЛАТА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА УСПЯХА ДА СЪЗДАДАТ НОВО
СРЕДНОСРОЧНО МЕЖДУ МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЛАДЕЖКИЯ СЕКТОР, ВЪПРЕКИ НАСТЪПИЛИТЕ НАСКОРО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ И ВЪВ ВАРНА.
Благодарение на това сътрудничество се създадоха все по-добра концепция и широк кръг от дейности,
проект който вече е в ход благодарение на първите две кандидатури. Например, стратегическо сътрудничество на проектна база с други градове – Европейски младежки столици вече е факт благодарение
на съществената финансова подкрепа от програмата Младежта в действие, получена вследствие на съвместните усилия на Община Варна и 12-те партньорски младежки организации. Продължаването на
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това сътрудничество ще създаде постоянна институционализация на ролята на младежкия сектор в
процесите на развитие на градската среда. И това е основната идея на участието на младежта.
Голяма крачка напред
СТИГНАХМЕ ДО НИВО, ПРИ КОЕТО НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ НЕ
МОЖЕ ПРОСТО ДА СЕ ГЛЕДА КАТО НА БЕНЕФИЦИЕНТ НА ПОЛИТИКИ, РЕШЕНИЯ, ПРОЕКТИ, МЕРКИ, НО ТО ТРЯБВА ДА ИМА ПРОАКТИВЕН ПРИНОС В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНО, РЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО.
Ето защо тази кандидатура е изградена на базата на концепция включваща много по-силно изразен
социален елемент и е съсредоточена върху ролята на младежта в социалните иновации, а проносът на
Варна в този процес присъства на всички нива. Първите два комплекта документи за кандидатстване не
бяха фокусирани върху специфична концепция, но третия вече е и е допълнен с много важна идеология
и философия на предложената програма.
НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ САМОТО КАНДИДАТСТВАНЕ Е ЕДИН ПРИМЕР ЗА ТОВА, КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОЗИ ПРОЦЕС: СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ. Кандидатурата е резултат от това как млади хора, проактивни лидери или просто обикновени хора привнасят
своите ресурси, време, идеи в една концепция, която трябва да стане определящ инструмент с не само
местно, но и с европейско влияние.
Междусекторен подход
Нещо повече, ние излизаме от първоначалния модел на просто съсредоточване върху самата младеж, но
отиваме по-нататък.
ТОЗИ ПЪТ НИЕ ПОСТАВЯМЕ СПЕЦИАЛНО УДАРЕНИЕ И ГРАДИМ НАШАТА КАНДИДАТУРА
ОКОЛО СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ И ОКОЛО РОЛЯТА НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ В СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ, КАТО НАЧИН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
ВЪВ ВАРНА, В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПА В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН.
Инициативата InnoWave предлага под егидата на титлата Европейска младежка столица 2017 да предложи отговори за това как младежта може да участва в развитието на градската среда и социалните и
икономически взаимоотношения, допринасяйки за заличаване на различията, да промени и разшири
перспективите и оформи това бъдеще на Европа, в което те ще бъдат лидери, предприемачи, граждански активисти, работната сила и основното ядро на обществото.
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Мотивация
Кандидатът трябва да изложи своята мотивация за спечелването на титлата Европейска
младежка столица (макс. 1500 думи).Готовност да посвети време, усилия и необходимите ресурси
по време на едногодишния период на Европейска младежка столица. Готовността да се посвети на
устойчиви проекти и политики свързвани с младите хора, които ще съществуват и след годината
на титлата. Мотивация като цяло
ВАРНА 2017 – ДЪЛГОСРОЧНА ОТДАДЕНОСТ НА КАУЗАТА
Тази година Варна е ЗА ТРЕТИ ПЪТ КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА.
Без да губим ентусиазъм, като осъзнаваме огромното значение и значимостта на самия процес, фокусирайки се върху множеството важни резултати, ние можем да надграждаме върху тези четири години на
ОТДАДЕНОСТ НА МЛАДЕЖКОТО УЧАСТИЕ И РАЗВИТИЕ. Това не винаги беше лесна задача, но
със сигурност закали нашите воля и мисъл и ни научи на много.
Предприетите през последните четири години инициативи доведоха до редица позитивни промени
в гражданския сектор, особено в сферата на младежката работа и укрепиха сътрудничеството между
местната администрация и младежките организации в развиването на СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ.
Благодарение на увеличения брой проекти, фокусирани върху ОВЛАСТЯВАНЕТО НА МЛАДИТЕ
ХОРА И МЛАДЕЖКОТО УЧАСТИЕ, младите хора станаха по-мотивирани, овладяха средства и получиха пространство и възможност да участват активно и да повлияват решения, които имат пряко
отношение към техния живот.
МЕЖДУНАРОДНАТА ПУБЛИЧНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖИ,
които са пряк резултат от процеса на кандидатстване, ПРОИЗВЕДОХА ГОЛЯМ БРОЙ МЛАДЕЖКИ
ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ, ТРАНСГРАНИЧНИ ИНИЦИАТИВИ и СЪЗДАДОХА СИЛНА ОСНОВА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ОБЩИНА ВАРНА С ДОСЕГАШНИ, НАСТОЯЩИ И НОМИНИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ СТОЛИЦИ.
Градът е посветен на ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВРЪЗКИ МЕЖДУ МЛАДИТЕ ХОРА И МЛАДЕЖКИТЕ
ПРОЕКТИ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН, БАЛКАНИТЕ И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА.
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Ние направихме градското развитие чрез младежко участие наш основен приоритет и доказахме, че сме
готови да инвестираме ресурси, време и усилия за устойчиво младежко развитие отвъд едногодишната
младежка програма, защото това е от все по-съществено значение за нас.
Ние сме силно мотивирани ДА ДАДЕМ НА МЛАДИТЕ ХОРА ЦЕНТРАЛНА РОЛЯ ЗА ЦЯЛАТА
ГОДИНА като разработим качествена програма на европейската младежка столица и в същото време
ПОДГОТВИМ ОСНОВИТЕ ЗА УСТОЙЧИВ МЛАДЕЖКИ СЕКТОР, КОЙТО НАДХВЪРЛЯ ВРЕМЕВАТА РАМКА НА ПРОГРАМАТА НА ЕМС.
Благодарение на пътуването към титлата Европейска младежка столица, успяхме да докажем на себе си
и на нашите партньори желанието си да инвестираме в помощ за младите хора да се справят с предизвикателствата и трудностите в общество, което претърпява постоянни трансформации, както и Европейския съюз и неговите кръстопътища. Ние, също така, идентифицирахме нови предизвикателства и
открихме нови възможности, за да подходим към тях. Ние искаме да покажем всичко това на Европа и
да приближим Европа към себе си. НАЙ-НАКРАЯ СМЕ ГОТОВИ ДА БЪДЕМ ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА.
ЗАЩО БЪЛГАРИЯ?
БЪЛГАРИЯ Е 16-ТА ПО ГОЛЕМИНА СТРАНА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО БРОЙ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИМА СЪЩИЯ БРОЙ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ КАТО АВСТРИЯ И ШВЕЦИЯ.
Освен това, ако в основните европейски държави евроскептицизмът бележи ръст и значителна част от
медиите представят на хората идеята, че те носят отговорността за това да си „върнат” Европейската
икономика, в България, която е новоприсъединена страна член в Съюза, населението изглежда по-скоро
ентусиазирано по отношение Европейската структура.
Също така е факт, че България бележи значителна стабилност след влизането си в ЕС, наред с понижаване нивата на корупцията, оздравяването на икономиката и развитието на структурите за социално подпомагане. Преди 2007 г. агенциите предоставящи работни стажове в чужбина са осигурявали работа на
до 15000 души годишно, докато след присъединяването на България, броят им е паднал на 6000. ТОВА
ОЗНАЧАВА, ЧЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА ВЕЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ ОТЧАЯНАТА НУЖДА ДА НАПУСНАТ СТРАНАТА, КАКТО ПРЕДИ.
Противно на това, през 2014 ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ИЗБОРИ ПОКАЗА, ЧЕ НЕ САМО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЛЕКТОРАТ Е ПОД СРЕДНИЯ ЗА ЕВРОПА, но
и бележи лек спад спрямо парламентарните избори в страната от 2009 г. (29.22% през 2007, 38.99% през
2009 и 35.50% in 2014).
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За последната декада ние нееднократно оглавяваме европейските статистики и биваме описвани като
най-бедната страна в ЕС, „шарена смесица от бедност и корупция”, „най-тъжното място на света по
отношение на доход на глава от населението” и изглежда като антагонист в английските истории за чужденците „нашественици”, нещастни хора, в хватката на постоянна криза, вечно последни и винаги закъснели.
Но след 23 години политически и икономически преход, който направи България най-бедната страна в
Европа, НИЕ СМЕ ПЪРВИТЕ, КОИТО КАЗВАМЕ, ЧЕ НЕЩАТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ.
Статистиката показва също висока степен на НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ СЪС СТАТУКВОТО. Ние нямаме сладникава представа за себе си, фактът, че през последните години ние често
се намирахме на едни от последните места в редица класации и изследвания, които варират от качеството на живот до потенциала за иновации остави траен отпечатък в съзнанието ни.
Ние можем да се разграничим от останалия свят само по високата степен на неудовлетвореност от това,
което ни се случва.
Ние свикнахме да не мислим България като водеща дестинация в дадена област, а по-скоро като периферията на Европа. Негативната нагласа към ситуацията в страната и циничното отношение за начина,
по който нещата се случват тук, съчетани с пламенния идеализъм за живота в Западна Европа затварят
порочен кръг: убеждението, че България е под средното ниво, а всяка страна в Европа е над средното
ниво, увеличава пропастта между нас и останалата част от света.
Песимистичната и цинична нагласа спрямо нашето настояще и бъдеще е заразна и докато я разказваме и
продължаваме да имаме този наратив в съзнанието си, ние допринасяме за по-голямото увеличаване на
тази пропаст. Тя заразява нашите планове, стратегии, действия, визия и се разпростира отвъд границите. Тя се превръща в историята, която хората чуват и преразказват за страната ни.
Ето защо НИЕ ОТЧАЯНО ТЪРСИМ НОВ НАРАТИВ, който има потенциала да се превърне в послание. И ние искаме той да бъде ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЙСКИ. Имаме нужда да се отървем от всички алибита на бездействието; нуждаем се от нишка надежда, от воля, история с щастлив край, в която вярваме
и за която се борим и оптимистичната визия за бъдещето, която може да бъде споделена с останалия
свят. ВСИЧКО ТОВА СЕ СЛУЧВА В УМОВЕТЕ НА НАШИТЕ МЛАДЕЖИ.
ЗАЩО ВАРНА?
Ние казахме, че България няма достатъчно положителна история, кохерентен наратив, който да разказва. За съжаление същото е валидно и за нашия град. В очите на другите понастоящем ние съчетаваме репутацията на евтина туристическа дестинация, протести, бедност, скандали за корупция, организирана
престъпност и едно от ключовите археологически места в световната предистория с най-старото златно
съкровище в света.
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ТИТЛАТА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА Е НАШИЯ ШАНС ДА ПОКАЖЕМ НА ЕВРОПА ПОВЕЧЕ ОТ ЕВТИНИ ПЛАЖНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КОРУПЦИЯ И ИСТОРИИ ОТ БЛИЗКОТО
МИНАЛО.
Ние сме ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН, град с жива културна
среда и голямо етническо разнообразие, с ромска, арменска, руска, турска и др. традиционни и нови
малцинствени групи, които съществуват съвместно в града.
В сферата на младежката политика ГРАДЪТ Е НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТ КАТО МЛАДЕЖКАТА
СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ И НЕОФИЦИАЛНО Е ТИТУЛУВАН ЗА СТОЛИЦА НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.
ТОВА Е „НАЙ-МЛАДИЯТ” ГРАД В СТРАНАТА, популярен с позитивната нагласа на местната администрация към проблемите и позициите на младите хора. Основавайки се на общото желание за
постигане на развитие в европейски контекст, Община Варна инвестира непрестанно усилия и ресурси
в изпълнението на ефективни политики в сферата на младежкото развитие.
През последните седем години, МЕСТНАТА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА БЕЛЕЖИ ЧУВСТВИТЕЛНО
РАЗВИТИЕ в сравнение с други общини в страната и подобно признание може да се чуе на различни
национални и европейски събития, както и в твърденията на различни младежки организации в страната и чужбина.
Нашата концепция стъпва върху концепцията за социалните иновации, защото сме широко отворено
поле на постоянно експериментиране, убедени, че социалната ПРОМЯНА ЗАПОЧВА С ОВЛАСТЯВАНЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА.
Ето защо, ние сме в постоянно търсене на личностно-ориентиран, мултидисциплинарен, отправен напред, прогресивен начин, който да даде на младите хора необходимата власт да създават практично
бъдеще за сее си, да са в състояние да се адаптират към новите предизвикателни ситуации в нашия променящ се свят.
Нашата морска градина е не просто най-големият парк на Балканите и значима туристическа забележителност, но също така МЯСТО ЗА СРЕЩИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЛАДИ ХОРА.
ТОВА Е МЯСТО, КЪДЕТО НИЕ ОТГЛЕЖДАМЕ СЕМЕНАТА НА СОЦИАЛНАТА ИНОВАЦИЯ,
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО, МЛАДЕЖКОТО УЧАСТИЕ И ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАМЕ С НОВИ ИДЕИ.
Следователно, Варна наистина иска да се превърне ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА В
СТОЛИЦА НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ, плодородна почва и основа за отглеждането на иновативни идеи, пространство, където младежките инициативи имат потенциала за растеж и просперитет.
НИЕ МОЖЕМ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ В МОДЕЛ, КОЙТО ДА БЪДЕ СЛЕДВАН И СМЕ СИЛНО МОТИВИРАНИ ДА СЕ УЧИМ ОТ ДРУГИТЕ.
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Процесът по подготовката на третия етап от
кандидатурата на Варна за Европейска Младежка
Столица за 2017 г.
Действия и мерки
Идентифициране основното послание
на InnoWave

След подаване на концепцията, едно от ключовите предизвикателства беше да преведем концепцията за социалните иновации
в контекста на Европейска Младежка Столица и предвидената
програма в просто, лесен за разбиране слоган, заглавие.InnoWave
е резултат от комбинацията между две концепции (Иновации
и Създаването на вълни – промяна, трансформиране на обществото), където едната е по-скоро концептуална, докато другата
част от характеристиките на самото място (Варна), което цели
да насърчи и мобилизира млади хора и което иска да предложи
своето пространство за свързваща точка на младите от Европа.
Тази титла е резултат от процеса на участие, включващ няколко
младежки лидери и не е създавана от професионалисти. Това и
придава по-висока ценност, а младите хора са вече включени в
процеса на кандидатстване.

Визуално изображение на процеса
на „вълната на иновациите”

Разполагайки с концепцията и слогана, ние продължихме с разработването на визуалната идентичност, свързана с тези елементи. Резултатът беше създаване на лого, графично представяне на
концепцията, което включваше слогана и статутът на Варна като
кандидат за титлата Европейска Младежка столица 2017.Последващите стъпки бяха свързвани с разработване на промотиращи
материали, така че да се постигне визуална представителност за
целите на European Youth Event (9-11 май 2014), проектът Младежки Столици в Действие, както и други формални и неформални срещи.

Сътрудничество с Националния
Младежки Форум на България

Варна има специална връзка и история свързана с Националния
Младежки Форум. Нашият град е родното място на НМФ и „хъб”
за активни млади хора в сферата на политиките, младежкото
участие, доброволчеството и неформалното образование. Варна
получи пълната подкрепа в лицето на НМФ и неговите членуващи организации през тези години на подготовка за титлата Европейска младежка столица. С неговата подкрепа се реализира
политиката в подкрепа на популяризирането и провеждането на
младежки събития за кандидатурата на Варна. Освен факта, че
НМФ съдейства за привличането на важни събития от европейски мащаб във Варна (последното, от които беше провеждането
на Черноморския младежки форум във Варна), налице е систематичен фокус за популяризирането на Варна като уникално място
за развитие в сферата на младежта за неправителствени организации, както и организации от цялата страна.Преди подаването
на нашата кандидатура, се проведоха няколко работни срещи с
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Националния младежки форум, като дискусиите и споразуменията бяха фокусирани върху общите действия за младежка заетост, младежко предприемачество и младежката гаранция.
Форум „Социални иновации”

За да създадем по-задълбочено разбиране на концепцията за
социални иновации като инструмент за решаване на социални проблеми сред местната младежка общност, в края на
април организирахме първия форум за социални иновации
във Варна. Поканените лектори, представители на различни
сектори – бизнес, консултантски услуги, неправителствени
организации, предложиха добри примери за междусекторно
взаимодействие и партньорство, различни креативни подходи и успешни практики на местно и национално ниво.

Онлайн присъствие, онлайн медии

Един от ключовите фокуси в този период беше да установим
институционално присъствие в интернет и да оставим соя
следа в уеб пространството.
Благодарение на този процес, InnoWave може да бъде идентифициран и открит в интернет с името на домейна varna2017.
bg, както и с други препратки за varna2017 в социалните медии. Търсачките ни откриват, а по този начин ние вече сме
част от процеса на виртуално свързване на хората с Варна и
концепцията за социалните иновации.
Нашата Facebook общност наброява вече над 3580 членове
(12 октомври 2014), преди третата фаза на процеса на кандидатстване. Ние вярваме, че това е само началото и със
социалните медии ще успеем да стигнем до няколкостотин
хиляди последователи.

Background consolidation, информационни системи

Информационните технологии представляват ключов ресурс за
всяка програма. В този контекст, официалният сайт varna2017.
bg е в процес на разработване, а официалните имейл адреси @
varna2017.bg вече работят за качествената онлайн комуникация
на инициативната работна група.
Ние силно вярваме във факта, че е невъзможно да подготвиш
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и управляваш дългосрочна младежка програма без подходящи
системи за комуникация и управление, заложени още при самото начало на подготовката.

Коалиция на младежки НПО и Меморандумът

По време на двата месеца подготовка на втория етап от процеса на кандидатстване и изпълнението на инициативата 4.6 YiA
(Младежки Столици в Действие) екипът на Варна кандидат за
ЕМС2017 получи силната подкрепа и отдаденост от страна на
местни и национално представени младежки НПО за по-нататъшното развитие на инициативата и по отношение заложените визия, дейности и приоритети. По време на специално организиран дебат, свързан с предизвикателствата пред Варна 2017,
представените организации подписаха Меморандум за Сътрудничество в подкрепа на инициативата, като по този начин поставиха основата на платформата Варненска Работна Група за Младите, залагайки етични стандарти и допринасяйки със своите
знания и компетенции.

Младежки Столици в Действие

Проектът управляван в сътрудничество с Община Варна обединява две основни категории: местно младежки НПО включени
в дейности на градско ниво и представители на досегашни, настоящи и номинирани градове носители на титлата Европейска
младежка столица – Торино, Брага, Марибор, Солун и Клуж-Напока.Проектът е фокусиран върху четири основни области:
1. Управление на мащабни младежки събития – целта на това
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бучение е да изгради у участниците умения в контекста на управлението на мащабни младежки събития в рамките на инициативата Европейска младежка столица; да развие техните знания
и прилагане на управленски процеси при работа с младежки групи; да даде възможност на участниците да прилагат принципите
на управлението на събития в практическа ситуация въз основа
на индивидуалния опит на всеки екип, представящ своята експертиза в мениджмънта на събития организирани за целите на
Европейска младежка столица. Основни теми и опит, които ще
бъдат представени и обсъждани са: тема и дизайн на събитие, човешки ресурси, финансиране и събития, спонсортво и набиране
на ресурси, маркетинг и комуникации, ролята на информационните технологии, оценка и управление на риска, регулативна
рамка и администрация, изисквания за безопасност, планиране
на извънредни ситуации, дейности в рамките на събитието и
етичен кодекс, координиране на събития, работа в екип и групово представяне, оценка, обратна връзка и наследство.
2.Финансиране и набиране на средства – основната цел на
този тренинг е да провокира участниците да споделят ефективно опита и експертизата си във финансирането и набирането на
средства за реализирането на техните проекти за Европейска
младежка столица, като обобщят най-добрите си практики и успешни истории от фондонабирането; да очертаят съществената
работа, която трябва да бъде свършена преди да стартира търсенето на източници за финансиране; да се получи информация
относно стъпките необходими за свързването, ангажирането и
разпознаването на донори и управлението фондонабирателни
събития в подкрепа на инициативата Европейска младежка столица. Някои от основните теми и опит, които ще бъдат представени и обсъдени са: развиване на стратегия и нагласи за набиране на средства, управление на емоциите и справяне с откази,
идентифициране на потенциални източници на финансиране,
набиране на средства и поддържане на връзка с дарителя, комуникация и презентационни умения, управление на срещи, изготвяне на предложение за финансиране, организиране на събития
за набиране на средства, разпознаване на донори.
3. Изграждане на партньорства – този тренинг се фокусира
върху анализиране на видовете и принципите на изграждане на
партньорства необходими при организиране на успешна инициатива Европейска младежка столица; как да обединим организационни умения и човешки ресурси под формата на умения,
опит и идеи, за да засегнем общи проблеми, които стоят отвъд
капацитета на една организация; кои са основните типове партньорства, които следва да бъдат развити, за да подготвят и изпълнят инициативата Европейска младежка столица. Основните теми и опит, които следва да бъдат презентирани и обсъдени
са: принципи на партньорство – доверие, взаимност, солидарност и отговорност; типове партньорства, които трябва да бъдат
развити – мрежи, координация и сътрудничество; изисквания
заефективно партньорство – роли и включеност на институциите, НПО, бизнес сектора и местната общност; източници и
конфликти в партньорството, как да адресираме и редуцираме
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конфликтите; съвместно управление на дейности.
4. Управление на доброволци – основната цел на този тренинг
е да идентифицира елементите на управление на доброволци в
рамките на инициативата Европейска младежка столица, да провокира участниците да оценят собствените си силни страни и
нужди в рамките на всички един от елементите, свързани с управлението на доброволци; изследване на всеки от елементите на
цикъла на управление на доброволци посредством разнообразие
от дейности и дискусии; да се създаде основа за споделяне на експертиза и ресурси между участниците, с оглед подобряване на
техните умения в управлението на доброволци. Основни теми за
дискусия и обмяна на опит са: подготовка на анализа на нуждите
на доброволците и техните профили; наемане и подбор на доброволци; програми за ориентация и въвеждане на доброволците –
обучение.

European Youth Event
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В периода между 9 и 11 май 2014, екипът на Варна Кандидат за
ЕМС2017 предприе предизвикателството да участва в най-голямото младежко събитие на Европа – European Youth Event в
Страсбург, Франция. Делегацията на Варна се състоеше от 27
души, представители на екипа на Варна 2017, Националния младежки форум на България и университетската телевизия „Алма
Матер”, със седалище в София.Варна, също така имаше специаVarna 2017 - European Youth Capital Candidate | Bidbook

лен щанд на Yo!Fest, което осигури възможност да се разпространи концепцията на града InnoWave, процеса на кандидатурата,
големият потенциал за развитие на младежката работа, визията
и опита при формиране на европейската младежка политика.

Фестивалът FUNCITY

4то издание на ежегодния фестивал на Варна се проведе тази година. Това е уникално младежко събитие от национален мащаб,
организирано от сдружение Варненски младежки фестивал,
екипът на Варна ЕМС 2017 и община Варна.

Международен Ден на Младежта

Международният ден на младежта се проведе в крайните квартали на Варна, като голяма стъпка в посока насърчаването на
практики за по-ефективно включване на по-голяма част младите хора и варненските граждани в процесите на градско развитие. Програмата се състои от подготовка на и изпълнение на серия от събития, свързани с младежкото участие и включването
им посредством симулативни игри.

Варна кандидат за ЕМС2017 посреща Ганджа ЕМС2016

Посрещане на официална делегация от Ганджа ЕМС2016 във Варна. Среща с младежкия сектор на Варна, която имаше за цел
да представи кандидатурата за ЕМС и да положи началото на
сътрудничество между двата града, осигурявайки условия за работа в мрежа за младежките организации и развиването на младежка политика в Източноевропейския регион.
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Варна V1 Challenge Championship

Форум „Ключ” – InnoWave

Годишна среща на Обединени Български Бизнес Клубове, Варна 2014

32

Междуградският автомобилен шампионат Volkicar, се проведе в
подкрепа на кандидатурата на Варна за ЕМС2017
Мотивационно събитие (подобно на TED конференциите)
предназначено за млади хора и неправителствени организации, проведено в подкрепа на кандидатурата на Варна за
ЕМС2017. http://forum- klyuch.info/event/varna-innowave/

Участие в годишната среща на асоциацията на Български малки
и средни фирми „Обединени Бизнес Клубове” (ОБК), с домакин
Община Варна. По време на събитието Обединени Бизнес Клубове заявиха своята подкрепа за кандидатурата на Варна за Европейска Младежка Столица и изразиха готовността на мрежата
да сътрудничи със съвети и консултации на младите предприемачи.
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Писмо за подкрепа от името на
българските евродепутати

Кампанията в подкрепа на кандидатурата на Варна ЕМС 2017 по
инициатива на Кмета на Варна българските и със съдействието
на всички избрани български представители в Европейския парламент.

Move Week Варна

Част от кампанията NowWeMove, Седмица на Движението
беше организирана в подкрепа на кандидатурата на Варна за
ЕМС2017. Поредицата от спортни събития имаше за цел да повиши общественото внимание към активния и здравословен начин на живот

Среща със заместник министъра
на младежтта и спорта

Среща фокусирана върху идентифицирането на специфични
дейности, които министерството на младежта и спорта ще предприеме за кандидатурата на Варна 2017.

Представяне на Варна в рамките на 5та черноморска регионална
Участие в 5та среща на високо
ниво на Асамблеята на Европейски- среща на високо ниво в Букурещ (Румъния), 2-3 октомври 2014
те региони Букурещ, РУМЪНИЯ
Участие в Отворени Дни на Европейските Региони, Брюксел, БЕЛГИЯ

Участие на екипа подготвящ кандидатурата на Варна в семинари и събития от програмата на Отворените дни на европейските
региони

ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА
СТОЛИЦА
Кандидатът трябва да представи програмата за ЕМС и по-специално в светлината на европейското измерение на кандидатурата и връзката с европейските политики (макс. 2000 думи).
Каква е концепцията и слоганът?
Фокусът на кандидатурата стои в сферата на СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ и по-специално в развиването на СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, възприемано в критичната му роля на въвеждащ
инструмент за развиване на младежко участие, устойчиви решения за заетост, творчество, работа в мреBidbook | Varna 2017 - European Youth Capital Candidate
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жи, обмяна и обучение. Социалните иновации, широко дефинирани като плод на интелектуалната креативност, която включва компетенции и гъвкавост от широк набор от дисциплини е онова, което ние
считаме за перфектната концепция, която да рамкира нашата програма за ЕМС. Ние поставяме акцента
върху новите комбинации или хибриди от съществуващи елементи, като прекрачваме организационните и дисциплинарните граници и създаваме нови връзки между някога разделените индивиди и групи.
ПРОГРАМАТА ГРАДИ ВЪРХУ КОНЦЕПЦИЯТА НА INNOWAVE. Концепцията и слоганът се фокусират върху основната тема за социалните иновации, комбинирани с автентичната характеристика
на Варна, като едно от най-големите черноморски пристанища на Източна Европа, но също играейки
с идеята за СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЛНИ, провокиране на промяна, разпространяване на ентусиазма и
енергията на младите хора сред цялото общество.
Какво е СОЦИАЛНАТА ИНОВАЦИЯ в програмата на Европейска младежка столица?
СТОЙНОСТ представена във всички области на развитие на програмата, разпространение на идеята за
мащабно участие и съвместна работа в името на устойчиво общество, фокусиране върху новите определения на работата като цяло и младежката работа в частност и нови форми на сътрудничество (бизнес
модели)
НОВА СТРАТЕГИЯ за градско развитие, която се основава на креативни и нови инструменти и социални ресурси, използвани като решение за преодоляване на безработицата (не само в младежкия сектор) и
възприемане на активна гражданска позиция (със специален фокус върху младежкото участие)
ПЛАТФОРМА за признаване и разпространение на неформалното образование, основаващо се на
междусекторното сътрудничество
КАНАЛ, чрез който разпространяваме сред младите хора отворени методи, креативни индустрии и
социално предприемачество, със специален фокус върху неорганизираната младеж (едновременно като
целева група и като създатели на самата програма)
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД, който може да достигне до различни субкултури и да намери
решения в различни сфери като образование, политика, пазар на труда, здравеопазване, интеграция и
маргинални групи
ИНСТРУМЕНТ за набиране на средства и мобилизиране на ресурси – чрез идентифицирането и създаването на програми и инициативи, които могат да овластят младите хора в гражданския сектор
Каква Е Нашата Визия?
В НАШАТА ВИЗИЯ, МЛАДЕЖКОТО УЧАСТИЕ, ИНОВАЦИИТЕ И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ МЕЖДУ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ, ЕДНОВРЕМЕННО КАТО ИНСТРУМЕНТИ И МЕТОДИ.
Изхождайки от позицията, че задълбочените анализи на социалните проблеми са предпоставка за откриването на най-ефективните инструменти за развитие, ние смятаме, че фокусирането върху нуждите
и ресурсите на общността, отворения метод на сътрудничество и подсиленото участие ще бъдат залог
за успех.
СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ НА МЕСТНО, НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО СА ИДЕАЛНИЯТ ИНСТРУМЕНТ за постигане на социална кохезия необходима за промяната на поведението
на хората, проявата на грижа и емпатия към социалните интереси и проблеми, които ще доведа до преоценка и ще осигурят различния подход на хората към града, страната или мултинационалната общност.
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Какво ще направим?
Чрез вече установените партньорства на Европейско ниво, Варна ще предприеме предизвикателството да се трансформира в ХЪБ НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ, свързваща точка за младите хора
от черноморския регион, югоизточна и източна Европа, европейските младежки столици и побратимените градове на Варна от цяла Европа. Когато казваме хъб, ние имаме предвид свързваща точка
с източна Европа, Кавказ и Черно море. Варна действа като европейски наследник на резултатите генерирани от Ганджа, ЕМС за 2016 г. В същото време, сътрудничеството със Солун 2014 и Клуж 2015 ще
утвърди сътрудничеството в източно-югоизточния блок на Европейския съюз.
От друга страна, малките, краткосрочни дейности имат за цел да демонстрират лесен достъп до найдобрите практики, които дават възможност за развитие на младите хора и разкриват потенциала на
младежкото участие и активизъм по достъпен, адекватен и разбираем начин. Младежкото включваме
в планирането и изпълнението на програмата на Варна ЕМС2017 е само по себе си видима стъпка към
развиването на младежкото участие, лидерството и предприемачеството. В този смисъл, предвидената
програма включва успешни практики за овластяване на младите хора, съзвучно с целите заложени в
Стратегия Европа 2020. Трябва да се има предвид, че тази програма ще се фокусира не само върху
организираните младежи, но и върху неформалните групи чрез проекти свързани с работа на терен.
На европейско ниво, този фокус дава добра отправна точка за работа в мрежи на организации и
социално предприемачество в проекти на няколко нива: добрите практики „се внасят” във Варна.
Адаптираните, преоткрити, развити модели „се изнасят” обратно в Европа, което осигурява широко обхватно въздействие върху европейската общност, като цяло и европейската младежка общност, в частност.

Какво Ще Се Случи?
Варна ще се превърне в свързваща точка за иновации, което ще даде много възможности за участие,
креативност, отворени платформи за сътрудничество, неформално образование и алтернативно
мислене. Място, на което много правила могат да бъдат поставени под въпрос и предефинирани, статуквото да бъде преосмислено, а гласовете – чути.
Това, което се случва във Варна може да бъде наследство за иновациите за цяла Европа. Понякога
иновациите трябва да започнат от периферията само за да могат да се завърнат отново в центъра. Побратимените градове могат да помогнат иновацията на Варна да се превърне в европейска такава.

Какво Виждаме След 2017?
НИЕ ВИЖДАМЕ ПРОМЯНА в поведението на хората, грижа и емпатия към интересите на съседите,
техните проблеми и нужди. Ние виждаме вътрешна преоценка в хората като цяло и по-специално сред
младите, възстановяване на връзките между различните възрастови и социални групи. Постоянното насърчаване във взимането на решения, в обществено подкрепяните идеи, политики, проекти във връзка
с различни младежко ориентирани теми, проекти и отворени и затворени пространства, които правят
възможен социално иновативния начин на живот във Варна, България и Европа.
НИЕ ВИЖДАМЕ ПРЕФОКУСИРАНЕ на енергията на младите към изграждане на общество на иновациите, креативността и участието. Ние виждаме създаването, установяването, стартирането на механизми за изразяване на креативността, за да могат да бъдат набелязвани повече цели в живота, които
да бъдат осъществявани без следа от традиционния за източна Европа синдром на пропиляна човешка
енергия.
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Каква Е Нашата Мисия, Какви Са Нашите Цели?

Мисията на InnoWave – Варна 2017 Европейска Младежка Столица е да провокира промяната чрез социалната иновация и активното включване на младите във Варна, България и Европа чрез едногодишна
програма, която свързва различни по вид публични и частни, стопански и неправителствени организации и инициативи, посветени на младите хора.
Програмата, също така, допринася за ребрандиране ролята на града в черноморския регион посредством младежкото сътрудничество.

Цели:
ДА СЪЗДАДЕ концепцията за социални иновации като набор от инструменти за създаването на промяна за подобряване качеството на живот на младежите от Европа, България и Варна;
ДА СЪЗДАДЕ жива лаборатория за въвеждане на социално иновативни практики към Варна; да ги усъвършенства и да ги изпраща обратно, за да се мултиплицират на европейско ниво;
ДА РАЗВИВА организационния капацитет на младежките организации и професионализма на младежите работници на всички нива за постигане на по-сериозен принос към социалните иновации и
развитие;
ДА СЪЗДАДЕ култура (и подобряване на практическите начини) за сътрудничество между младежките
организации и администрацията на местно, национално, регионално и европейско ниво, като активно
включва всички структури мрежи на Европейския Младежки форум;
ДА СЕ ФОКУСИРА върху богат набор инструменти и мерки за изграждане общо усещане на за доверие
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между хората и организациите включва в ориентирани към младите хора инициативи, като подобри
активното включване на младите хора в процесите на развитие;
ДА ДАДЕ на масмедиите и информационните технологии инструменти за ефикасно промотиране на
младежките организации, младежкото участие и ориентираното към бъдещето мислене;
ДА ПОВИШИ вниманието на младите хора местно, национално и европейско ниво към гражданските
дейности чрез включване, участие и иницииране (от страна на младите хора);
ДА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРА решенията свързани с младежката сфера на национално ниво и да предложи
платформа на местните младежки организации за растеж на европейско ниво;
ДА СЪЗДАДЕ И РАЗВИЕ благоприятна среда за социално предприемачество и да разшири най-добрите от тези практики на европейско ниво;
ДА ЗАЛОЖИ дългосрочна визия и средносрочна стратегия за Варна и България, да капитализира младите хора с ясно и подчертано европейско измерение, като има предвид геополитическата роля на Варна
и България
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Какви Са Нашите Хоризонтални
Приоритети?

Програмата, също така, взима предвид набор от хоризонтални приоритети, които стъпват върху възприетите за значими принципи на концепцията InnoWave и са в същото време ключови теми на европейско ниво. Ние дефинираме тези приоритети в ключови думи.

П1:

Активно участие на младите хора в обществото:

П2: Отворени пространства за младежка
култура:

#weightofideas-#myidea#addressingabsenteeism#powerofvision-#responsibility#transformativejustice

#connection
#selfreflection
#understanddiversity

П3:Неформално обучение и междупоколенче- П4:Иновациите в младежката заетост:
ски диалог:

#neet
#newmedia
#youthpolicy
#selfselection
#gamification

#freeflowofinformation
#openmind
#empowerment
#sharedknowledge
#structureddialogue
#dobetter

П5:Мултикултурализъм и интеграция:
#solidarity-#personalidentity#commonground-#values#senseofbelonging-#nohatespeech#regionalcooperation#breakingstereotypes#fightingprejudice-#shapingeurope#commonchallenges-#buildingtrust
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П6:Международно младежко сътрудничество:

#senseofeurope
#futurevision
#closereurope
#network
#commonframework#youthmigration
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Кои Са Ключовите Направления?
Ключовите направления на инициативата InnoWave представят ядрото на нашата програма. Всички
тези ключови направления са интегрирани концепции, които включват набор от дейности, чрез които
местните, регионалните, националните и европейските организации могат да станат създатели на събития и дейности в рамките на ЕМС2017.

01
П

П

02
03

П

П

04
05

П

08
П

InnoThinkTank

П

1-2-6
Варненска доброволческа служба
1-2-3-4-5-6

П

InnoCenter

П

3-5-6
Варна Младежко Участие

Мрежа на Младежки
Центрове и Читалища

1-4-5

П

07

The Youth Pro

09
10
11
12

П

П

Младежка медийна академия Варна
1-2-3-4-5-6
InnoJump
1-4-5-6
FUNCITY+
1-2-3-5-6
Проект За Милиони
1-2-3-4
Мрежа на европейски младежки столици

1-3-4-5-6

П

1-2-3-5-6

06
П

Черноморски младежки
център
1-3-4

13
14

InnoMove
1-2-3-4-5-6
Варна на картата
1-5-6

3-4-5-6

ОЦЕНКА
Очаквани резултати: 700 дейности и събития – 30 свързани страни, 120 свързани градове – 500,000
души общ брой участници, 75,000 чуждестранни участници във всички събития и проекти, 2,200 доброволци, 300 неправителствени организации, обществени институции, 150, от които, младежки организации, 50 нови младежки политически документа, от които 15 на Европейско ниво. По-нататък,
INNOWAVE генерира качествени модели за свързване на млади хора, социални иновации и градско
развитие.
ПЪЗЕЛЪТ НА МЛАДЕЖКАТА СТОЛИЦА
ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В допълнение ключовите направления в рамките на Програмата на Европейска Младежка Столица, ще
бъдат организирани няколко покани за проектопредложения, които да включват местни, национални
и Европейски организации във финалната Програма на InnoWave. Тези покани и съответният бюджет
ще зависят от партньорствата, които ще успее на договори Варна2017 с различните институции в рамките на процеса на подготовка.
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ОТВОРЕНА ПЛАТФОРМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

INNOWAVE ЗА ВСИЧКИ
ОТВОРЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО – КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА
Инициативата InnoWave, предложена за изпълнение в рамките на програмата Варна 2017, ЦЕЛИ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕТО И ВНЕДРЯВАНЕТО НА УСТОЙЧИВИ ПРИНЦИПИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
И ПАРТНЬОРСТВО. В този смисъл, всички предложени Ключови направления всъщност предлагат
благоприятна среда към която могат да се присъединят всички публични и частни бизнес и нестопански
организации организации с идеална цел, както от Варна и околностите и, така и от България и Европа.
Този е начинът, по който нашата програма може да се превърне в истинска мрежа за сътрудничество,
която да стимулира частната и предприемаческата инициатива към партньорство в създаването на програмата на Европейска младежка столица.
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Каква е ролята на хоризонталните приоритети
в програмата?
Хоризонталните приоритети се фокусират върху участието на младежта в съответствие с европейските
документи за политиката, стратегията и целите на „Европа 2020“.

Хоризонтални приоритети

Принос към социалните иновации

ХП1 Активно участие
на младите хора в обществото

Създаване и подкрепа на младежки политики и практики способстващи обмена на идеи, ценности, капитали и таланти, осигуряващи на
младите хора реални възможности да дадат гласност на своето мнение,
активно да участват в създаването и развитието на стратегии и вземат
решения е единственият начин за достигане на социалните промени
към които се стремим.

ХП2 Отворено пространство за младежката култура

Социалните иновации изискват гъвкава, приспособяваща се и жива
среда. Авангардните идеи и алтернативните решения се нуждаят от
пространство, където да се развиват и да бъдат чути. Младите хора могат да бъдат движещата сила на европейския социален и икономически
растеж посредством своя принос към културните и творчески отрасли
и имат нужда от подходящите средства и поле за изява за докажат това.

ХП3 Неформално обучение и междупоколенчески диалог

Ние изхождаме от презумпцията, че най-мощното средство за разширяване на възможностите е образованието. За нас образованието
се определя като персонално-ориентиран, мултидисциплинарен, далновиден и прогресивен способ за предоставянето на младите хора на
необходимата енергия за изграждане на стойностното им бъдеще, за
предоставянето на възможности за приспособяване към новите предизвикателства на нашия променящ се свят. Смяната на ролите и взаимоотношенията изискват от всеки от нас да анализира своята роля
в развитието на нашето общество и често всичко постигнато до тук е
нужно да бъде преосмислено и, в много случаи, преработено посредством нови практики, нови системи и нови мерки.

ХП4 Иновациите в младежката заетост

За да се справим с проблема на безработицата сред младите хора е нужно да преосмислим съществуващите структури. Трябва да дадем на
младите хора възможност да реорганизират техния свят по начин, по
който да намерят най-добрата си роля в него. От значение са разбирането, възприемането и максималното използване на динамиката и взаимодействието между секторите. Въвеждане на нови термини и някои
пазарно-ориентирани принципи в лексиката на младежките дейности, като „социално отговорно инвестиране“, или „sustainopreneurship“
(бизнес с кауза) и подпомагане на обмена на идеи и ценности между
публичния, частния и нестопанския сектор е толкова важно за този
процес колкото и повишаването на отговорността на всички заинтересовани страни.
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Хоризонтални приоритети

Принос към социалните иновации

ХП5 Мултикултурализъм и интеграция

Необходимо е да въвличаме, да ангажираме, да бъдем по-отворени
към многообразието в становищата и мисленето и имаме нужда да акцентираме върху гъвкавите екипи от много различни хора, всеки, от
които се справя с проблеми и предизвикателства по уникални начини,
а не чрез еднакви процеси и подходи. Културното многообразие и обществото, основано на ценностите на приобщаването, толерантността
и взаимното уважение създават плодородна среда за развитие.

ХП6 Международно младежко сътрудничество

Според Сет Годин, популярен американски автор, сега сме в преход към
това, което той нарича „икономика на връзките“, в която стойността се
създава от връзките, които правим, а не от индустриализма. Наистина,
ние можем да създаваме ценности в нашето общество посредством изграждането на мостове между хората, организациите, страните, континентите. Тези връзки не само имат потенциала да размиват границите
и да разширяват съзнанието ни, но също така ни дават възможност да
проникнем в същността на по-голямата картина и ни учат да мислим
глобално. Младежките проекти за мобилност и международно сътрудничество са нашият шанс да се ангажираме, да изследваме и обменяме
идеи с широк кръг от заинтересовани страни на международната сцена, да отворим очите и умовете си към нови възможности и да създаваме партньорства за справяне с въпроси и проблеми от световен мащаб.

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТВОРЕНАТА
ПЛАТФОРМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Подход на сътрудничество
Предизвикателства

Приети предизвикателства

Предоставяне на възможности на младите
хора от общината да
участват в разработването и осъществяването на дейностите за
годината на ЕМС

За да бъдем номер едно в социалните иновации е необходимо да поставим хората в центъра на вниманието. Младите хора ще усетят промяната която те харесват, на която те са отдадени и за която те ще работят. Това е начина да направим промяната устойчива.
Специалният Ключов пилотен проект Проект за милиони е процес на
бюджетиране с участието на гражданите, който дава възможност за
заделяне на обществени финансови средства и подпомагане на младежките неформални групи от Варна, като им дава възможност да инициират проекти с малък мащаб и с участието на общността по избора
на най-доброто предложение, което да бъде реализирано в годината на
ЕМС.
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Предизвикателства

Приети предизвикателства
Участието на младежта ще бъде възможно и чрез друг Ключов
пилотен проект от инициативата InnoWave Варна 2017.

Включване или консултации с други заинтересовани участници
и съседните общини в
планирането на дейностите, за да се повиши интереса и чувството за собственост към
програмата

Стимулира други заинтересовани участници от общината да
допринесат със техни
собствени проекти и
дейности за осъществяването на програмата

Инициативата InnoWave е предложена за внедряване в рамките на програмата цели за изграждане и внедряване на устойчиви принципи на сътрудничество на Европейската младежка
столица за 2017 г. В този смисъл, всички предложени Ключови
направления всъщност предлагат благоприятна среда, към която могат да се присъединят всички публични и частни бизнес и
нестопански организации организации с идеална цел, както от
Варна и околностите и, така и от България и Европа. Този е начинът, по който нашата програма може да се превърне в истинска
мрежа за сътрудничество, която да стимулира частната и предприемаческата инициатива към партньорство в създаването на
програмата за Европейска младежка столица.
Съгласно Глава 9 от Формуляра за кандидатстване:
„Предложеното съвместно управление между Община Варна
и младежите организации от неправителствения сектор се
поддържа за тази кандидатура и вече създава широко поле
за сътрудничество. Самият процес на разработване, прилагане и разпространяването на информация за дневния ред на
инициативата InnoWave Варна е важна стъпка към насърчаване на участието на младите хора.
Принципа на отворено партньорство в управлението
Ние сме твърдо убедени, че е необходимо програмата ЕМС да
стъпи на няколко опорни точки. Ролята на съвместното управление с обществените НПО е да се създадат условия за местна-регионална, национална или европейска организация за съвместно разработване на програмите. Такова обкръжение подхранва
културата на партньорство.
Принципа на Условията на обучение в управлението
Както във всеки конкретен проект, комуникацията, оценката и
контрола, и учебните процеси също ще бъдат активирани Това
означава, младите хора да участват в управлението. Прилагането
на този принцип ще допринесе до натрупването на опит, жизненоважен за професионалното развитие на интересуващите се
работа по програми, проекти, човешки ресурси и финансов мениджмънт.
Също така, съгласно Глава 8 от Формуляра за кандидатстване:

„КН са комплексни системи, включващи набор от дейности посредством, които местните, регионалните, националните и европейските организации могат да се присъединят към събитията
и дейностите на Европейска младежка столица 2017, да бъдат
партньори в създаването на тази програма.“
(…)
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Предизвикателства

Приети предизвикателства
„Като допълнение към набора от ключови направления в рамките на
програмата Европейска младежка столица, ще бъдат организирани няколко покани за проекти за да могат организации на местно, национално и европейско ниво да се включат в окончателното оформяне на
програмата на InnoWave. Тези покани, както и средствата за тях, ще
зависят от създадените в рамките на Варна 2017 партньорства с различни институции.“

Наличие (или активна
поддръжка за създаването) на независима
структура за вашите клубове и местни/
регионални клонове на
младежките дружества
(младежки съвет)

Съгласно Глава 10 от Формуляра за кандидатстване, ние възнамеряваме да действаме по следния начин:
“Местна Работна Група за Младите (LAG-Y) е постоянен консултативен форум за вземане на стратегически решения, включващ Градския
съвет и дирекция Младежки дейности. Неговата роля е да създаде основната рамка за домакинството на ЕМС2017. Можем да си представим LAG-Y като структура, подобна на местните работни групи създадени за подпомагане на развитие на градската среда с подкрепата на
ЕС и по-специално по неговата програма URBACT.
LAG-Y ще бъде основният орган за вземане на стратегически решения
по тази програма. Неговите решения ще бъдат привеждани в изпълнение а на оперативно ниво от Joint Management Scheme.

Плодотворно взаимоизгодно сътрудничество с неговата(ите)
независима(и) младежки структура(и)
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Съгласно Глава 9 от Формуляра за кандидатстване:
“Местна Работна Група за Младите (LAG-Y) е постоянен консултативен форум за вземане на стратегически решения, включващ Градския
съвет и дирекция Младежки дейности. Неговата роля е да създаде основната рамка за домакинството на ЕМС2017. Можем да си представим LAG-Y като структура, подобна на местните работни групи създадени за подпомагане на развитие на градската среда с подкрепата на
ЕС и по-специално по неговата програма URBACT.
(…)
Националният консултативен съвет (НКС) ще се явява партньор на
LAG-Y на национално ниво. Неговата основна роля ще бъде да създаде преки връзки с националните заинтересовани страни (фирми, правителствени и неправителствени организации). Българския младежки
съвет има ключова координираща роля в управлението на дейността
на НКК.“
Ние сме убедени, че ключът към програмата Европейска младежка столица се крие в оригиналната форма на сътрудничество на сектор младежки дейности с местните власти. Ето защо наблягаме особено много на подхранването на взаимодействието през всичките 4 години на
подготовката, провеждането, оценката и популяризирането, след една
вече много плодотворна година, през която трая процеса на кандидатстване.
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Предизвикателства

Приети предизвикателства

Осигуряване на информация за дейностите
посредством леснодостъпни канали, напр.
интернет страници.

Както е посочено в Глава 11 от Формуляра за кандидатстване, връзката между дейностите ще се основава на комплексна насоченост
със специфични послания и използване на предназначени за това
комуникационни канали, а именно:
Демографска насоченост

Индивидуален

Целева
група
15-18

19-25

Послание
Възможност да се
запознаеш с други
хора, да натрупаш
опит, да се забавляваш, да изявиш
своя творчески
потенциал
Възможности за
обучение, създаване на контакти,
личностно развитие, професионален опит, дейности
съответстващи на
вашите интереси,
международни
събития

26-35 Личностно + организационно развитие, партньорство, европейски
мрежи, популяризиране

Организационно /
институционално
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Младежко НПО

Създаване на контакти, най-добри
практики, предаване на знания,
наемане на работа,
развитие, онагледяване,

Комуникационен
канал
Училищни билбордове, DM–учители, младежки
клубове, Facebook,
печатни материали, външно брандиране, YouTube,
Instagram
Интернет страници, младежки
клубове, facebook
официален
профил+профили
на младежките
НПО, instagram,
мобилни приложения, информационни бюлетини,
външно брандиране, субития, партньорски комуникационни канали,
youtube
Местна преса,
интернет страница, партньорски
информационни
канали, радиореклама, външно
брандиране, събития, facebook,
youtube
Информационен
бюлетин, Facebook,
интернет страница, DM, външен
брандинг, открити
заседания
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Демографска насоченост

Местни/
национални
институции

Заинтересованите
страни
Европейско
ниво

Готови сме да систематизираме на изводи от
годината на ЕМС, които
да бъдат предадени на
следващите домакини,
както и да се вземем
предвид опита от предишните домакини на
ЕМС.

Брандиране,
онагледяване,
популяризиране,
европейски мрежи, партньорства,
местна подкрепа за
бъдещи събития
Популяризиране
на бранда (ЕС, национално, местно),
възможно наемане
на работа
местни силни
страни, популяризиране, създаване
на контакти

Местна+назионална
преса, DM, интернет
страница, външно
брандиране, събития

Местна+национална
преса, DM, facebook,
външно брандиране,
събития
Мрежа на европейските младежки столици, twitter, информационен бюлетин,
събития

Съгласно Глава 13 от Формуляра за кандидатстване:
“Ние приемаме ЕМС2017 за процес на мониторинг с продължителност
5+3 години (1-кандидатстване, 2-подготовка, 1-провеждане, 1-оценка
и популяризиране, +3-мониторинг на въздействието).
A. МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА ще се извършва на тримесечна база. От
тази гледна точка, ЕМС представлява процес състоящ се от 16 тримесечия (Q1-Q16). Междинната оценка ще се отчита резултатите на базата на Набор от показатели и ще се осъществява непосредствено след
края на всяко тримесечие.
B. РАЗШИРЕНАТА МЕЖДИННА ОЦЕНКА допълва данните от
обикновената междинна оценка на базата на доклади от партньорските организации и експерти (медийно отразяване, туризъм и др.) на базата на разширен набор от показатели, предоставени през годината на
ЕМС (Q13-Q16).
C. ОЦЕНКАТА НА ПРОГРАМАТА ще се проведе през 1-во трим. на
2018 г. и ще постави основите за същинското популяризиране на дейностите през 2018. Окончателната оценка ще бъде публикувана в Отчета за InnoWave 2017, през 2-ро трим. на 2018 г.
D. ОЦЕНКАТА НА ПРОГРАМАТА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО
ще представлява по-задълбочена оценка, включваща резултатите от
популяризирането на дейностите през 2018 г. Разширения отчет за
InnoWave 2017 ще бъде публикуван през 1-во трим. на 2019.
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Готови сме да систематизираме на изводи от годината на ЕМС, които да
бъдат предадени на следващите домакини, както
и да се вземем предвид опита от предишните домакини на ЕМС.

E. ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ще се проведе в началото на
2021г., след като бъдат на разположение данните за 3 пълни години
след ЕМС.
ДОКЛАДИ ОТ ОЦЕНКИТЕ:
Междинни вътрешни доклади: всяко тримесечие, на база на резултатите от мониторинга по вътрешните показатели
Доклад InnoWave 2017–1-во тримесечие на 2018, на база на данните от
вътрешните и партньорските доклади
Разширен доклад InnoWave 2017–1-во тримесечие на 2019, на първоначалния доклад и резултатите от популяризирането на дейностите
Доклад за въздействието на InnoWave 2017–1-во тримесечие на 2021,
на база на данните от мониторинга на въздействието получени през
периода 2018-2020.
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА ще се координират от специална
група на централното ръководство с оказване на професионална академична помощ. Специфичните показатели ще бъдат определени през
1-вата фаза на подготовката, с ккоето ще се подпомогне мониторинга
на всички фази на ЕМС.
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО и оценката ще се ръководят от специална управленска структура в Градския
съвет, създадена след ЕМС с помощта на експерти от НПО.”
Резултатите ще се популяризират и чрез Мрежата на Европейските
младежки столици и ще бъдат установени специални връзки с предходната ЕМС, Ганджа, Азербайджан, а от края на 2015 г. и с града-домакин, определен за ЕМС 2018г.

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА INNOWAVE
ЗА ВСИЧКИ
Първи основен принцип

Втори основен принцип

КЛЮЧОВИ НАПРАВЛЕНИЯ

КЛЮЧОВИ ДАТИ ОТ
КАЛЕНДАРА

Трети основен принцип

Четвърти основен принцип

СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО
СЪТВОРЧЕСТВО

ИНТЕГРИРАНЕ НА
МОНИТОРИНГОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
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ОТВОРЕНА ПЛАТФОРМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО: INNOWAVE ЗА ВСИЧКИ
ПЪРВИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП.
КЛЮЧОВИ НАПРАВЛЕНИЯ
Ключовите направления са първия основен принцип от отворената платформа за сътрудничество,
INNOWAVE FOR ALL.
Ключовите пилотни проекти на инициативата InnoWave представляват ядрото на нашата програма.
Тези КН са комплексни системи, включващи набор от дейности посредством които местните, регионалните, националните и европейските организации могат да се присъединят към събитията и дейностите
на Европейска младежка столица 2017, да бъдат партньори в създаването на тази програма.
По-долу ще намерите списъка и кратко описание на всяко КН, следвани от кратко представяне на основата на бизнес модела на всеки от тях.

01

Варна младежко участие

Хоризонтални 1 -3-4
приоритети
Имаме за цел да създадем механизми за младежко участие в съответствие с полиОписание
тиката и взимането на решения на местно и регионално ниво. Процеси на участие
означава да се вземат предвид визиите на младите хора за техния град и регион в
средносрочен и дългосрочен план.

02

InnoThinkTank

Хоризонтални 1-2-6
приоритети
Платформа и събития фокусирани върху изграждането на капацитет и свързване на
Описание

млади експерти, отговорни за взимането на решения за осигуряването на политики на
местно, национално и Европейско ниво и дългосрочна визия.

03

Варненска доброволческа служба

Хоризонтални 1-2-3-4-5-6
приоритети
Варненска доброволческа служба е интегрирана концепция, която обвързва местни,
Описание

регионални, национални и европейски доброволчески събития, свързани с InnoWave.
Варненска доброволческа служба не е просто управление на доброволци, а се фокусира върху разпознаването на компетенции и доброволчеството като практически
работен опит, признаване и валидирането на неформалното образование.
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04

InnoCenter

Хоризонтални 3-5-6
приоритети
Домакинство за европейски конференции, събития, редовни срещи на европейски
Описание

младежки организации и мрежи и други европейски институции, чиито дейности имат
пряко въздействие върху младите хора.

05

Черноморски младежки център

Хоризонтални 1-2-3-5-6
приоритети
Концепцията и изграждането на Черноморския Младежки център има за цел да се
Описание

превърне в ключов ресурс, епицентър на младежки инициативи фокусирани върху
(понастоящем неспокойната) територията на Черноморския регион. Черноморския
младежки център има за цел тясно да сътрудничи, освен останалото, със съществуващите Европейски Младежки центрове в Европа (Страсбург, Будапеща, Молина).

06

Мрежа на младежки центрове и читалища

Хоризонтални
приоритети

1-4-5

Описание

Това направление ще добави специфична младежка перспектива към младежките центрове и читалищата във Варна. Съществуващите бази ще бъдат обогатени със специфична информационни услуги с младежка насоченост, които имат за цел да подкрепят
младежкото участие и младежката заетост.

07

Хоризонтални
приоритети
Описание

08

Хоризонтални
приоритети
Описание

09

The Youth Pro
3-4-5-6
YouthPro гради върху уменията, талантите и индивидуалните кариери на младежите.
Направлението насочено към млади професионалисти свързва заинтересовани страни
и млади хора, които създават оригинален подход за междусекторно сътрудничество.

Младежка медийна академия Варна
1-2-3-4-5-6
VMYC is a media project working and involving youth on all aspects of media production and
media strategy (print, audio-video, online, social). The media academy targets youngsters
from all around Europe and produces all media outputs of the InnoWave Initiative.

InnoJump

Хоризонтални
приоритети

1-4-5-6

Описание

Дейности и действия за привличане на младежта към активно движение на открито и
дейности свързани със здравето и спорта. Корените на проекта са в силно развитото
бокинг (скачащи кокили) движение във Варна.
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10

FUNCITY+

Хоризонтални
приоритети

1-2-3-5-6

Описание

Фестивалът FUNCITY е уникално по рода си събитие във Варна и страната. Основната
цел на събитието е да осигури на младите хора пространство да изразят своите таланти и интереси. Funcity+ трансформира това събитие в събитие от европейска значимост за младите хора.

11

Хоризонтални
приоритети
Описание

12

Хоризонтални
приоритети
Описание

13

Хоризонтални
приоритети
Описание

14

Хоризонтални
приоритети
Описание
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Проект за милиони
1-2-3-4
Проект за милиони е процес на обществено участие в бюджетирането, който дава
възможност отделяне на публични средства и подкрепа на младежки неформални
групи от Варна, която им предоставя възможност да инициират малки проекти, които
въвличат общността при селектирането на най-доброто предложение, което да бъде
изпълнено в рамките на годината на Европейска младежка столица.

Network of European Youth Capitals
1-3-4-5-6
Титлата ЕМС осигурява възможност на града да стане част от Мрежата на европейски
младежки столици. Този направление гради върху проект, основаващ се върху сътрудничество, политики, обмени с досегашни и бъдещи европейски младежки столици,
потвърдени до 2017 г. Това направление се гради върху проект, основаващ се върху
сътрудничество, политики, обмени с досегашни и бъдещи европейски младежки столици, потвърдени до 2017 г.

InnoMove
1-2-3-4-5-6
Тази инициатива изгражда мрежа за младежки обмени, чрез които социалните иновации се провеждат от млади хора от Варна в серия от проекти, събития и обучения на
Европейско ниво. Основната цел е обвързване на Варна и Европа чрез младите хора.

Varna on the Map
1-5-6
Институционална и улична дейност в Европа, която промотира InnoWave, социалните
иновации и усилията на Варна в сферата. Това направление се гради върху поредица от
действия и участие в събития извън Варна като конференции, събития на открито, пр.
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Корелационна таблица между Ключовите
направления и Хоризонталните приоритети
КН №

КН01
КН02
КН03
КН04
КН05
КН06
КН07
КН08
КН09
КН10
КН11
КН12
КН13
КН14

Ключови направления/Ключови
приоритети
Варна младежко участие
InnoThinkTank
Варненска доброволческа служба
InnoCenter
Черноморски младежки център
Мрежа на младежки центрове и
читалища
The Youth Pro
Варненска младежка медийна
академия
InnoJump
FunCity+

ХП1

ХП2

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Проект за милиони
Мрежа на европейски младежки
столици

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

InnoMove

ДА

ДА

Варна на картата

ДА

ДА

ДА

ХП3

ДА

ХП6

ДА
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ХП5

ДА

ДА

ДА

ХП4

КН1 – ВАРНА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ
Имаме за цел да създадем механизми за младежко участие в съответствие с политиката и взимането на
решения на местно и регионално ниво. Процеси на участие означава да се вземат предвид визиите на
младите хора за техния град и регион в средносрочен и дългосрочен план.
Един прекрасен пример за ангажираността на града за засилване на ролята на младежта в оформянето
на градската среда и в новоприсъединените Европейски младежки мрежи е значителния финансов принос за осъществяването на финансирания от Европейския съюз проект „Младежки столици в действие“,
който си поставя за цел да събере заедно работните групи на ЕМС за да споделят най-добрите практики
и опит в успешното организиране на една ЕМС за засилване на младежките политики и младежките
дейности на местно, национално и европейско ниво. Въпреки, че проекта е получил финансиране чрез
програмата Младежта в действие (4.6 – Системи за насърчаване на младежта – партньорства), общината
финансира 50% от бюджета, възлизащ на почти двеста хиляди евро. Подкрепата и приноса в изграждането и участието във все повече международни мрежи и създаването стойностни връзки из цяла Европа, разбира се, не са само финансови.
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СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•
•
•
•
•

Става въпрос за отделяне на специално внимание на участието на младите хора, както на местно,
така и на европейско ниво, с акцент върху гражданското участие на неангажираните младите хора.
Става въпрос за популяризиране и използване на Политическия инструментариум, осигурен от Европейския младежки форум за европейските градове-кандидати с ясна представа за Европейската
младежка политика и свързаните с нея ключови документи.
Става въпрос за прилагане на интегриран подход към проблемите на младежта и сътрудничество
между отделните сектори на политиката.
Става въпрос за създаване на връзка между местните и европейската политики като основен елемент
на проекта Европейска младежка столица.
Става въпрос за осигуряване на институционални условия за младите хора посредством структурен
диалог

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
•
•
•
•
•

Младите хора, със специално внимание към незаетите младежи, неработещите и необучаващи се
младежи
Младежки работници и младежки и други НПО
Местни, регионални и национални администрации, образователни и културни институции
Европейски младежки форум и европейски институции с принос в области свързани с младежта
Частни лица с повишен интерес към общите ценности

ВРЪЗКИ
•
•
•
•

С МЛАДИТЕ ХОРА: консултации, информация и обучение
С МЛАДИТЕ РАБОТНИЦИ: участие и взаимодействие по време на срещите
С ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТНЬОРИ: усъвършенстване, участие, подкрепа, равнопоставено партньорско сътрудничество
С ИНСТИТУЦИИТЕ: партньорско сътрудничество в осигуряването на подкрепа и образователен
диалог

КАНАЛИ
•
•

ЛИЧНОСТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: чрез консултации, дебати, семинари и обучения
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПЛАТФОРМИ: резултатите от това КН се популяризират чрез заинтересованите страни участващи в програмата ЕМС.
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•
•

СОЦИАЛНИ МЕДИИ: оперативни връзки с целевите групи, популяризиране на резултатите получени от дейностите в това КН
ПАРТНЬОРИ: всички професионални резултати, постигнати в това КН могат да бъдат популяризирани сред целевите групи чрез партньорите

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•
•

Европейско финансиране чрез различни Общностни програми на Европейския съюз за комплексни
действия в това КН.
Местно и национално финансиране на определени обучения, събития и дейности в това КН.
Медийни и други видове партньорства предоставящи определени ключови ресурси за дейностите и
проектите включени в това КН.

КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•
•

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: подходящо оборудване за определено обучение,
производствена дейност и професионални срещи през годината на ЕМС
ФИНАНСОВИ: разходи за човешки ресурси, материално-техническо обезпечение и за инвестиране
в създаването на арсенал от експерти в областта на младежката политика
НОУ-ХАУ: професионален опит, координация на дейностите в общността, експерти за семинарните
обучения и конферентните прояви
ЧОВЕШКИ: отговорни лица, експерти в областта на младежката политика, експерти в областите
свързани с младежта, като заетост, образование, градоустройство, социално включване

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

Събиране на данни и популяризиране на информация за участието на младежта
Дейности, чиято цел са изследователски и политически научни разработки в областта на младежта
Обучения и образователни програми осигуряващи необходимите умения за участие в обществения
живот на младите хора, със специални проекти насочени към приобщаване на маргинализираните
млади хора
Информационни и консултативни кампании, проведени с помощта на професионални организатори от общността, които помагат на младите хора да участват в дейности и в живота на техните общности
Разработване на методология за използване на информационните и комуникационните технологии
в популяризирането на младежкото участие и структурния диалог
Популяризиране на активния принос на младите хора в медиите и организиране на мобилни информационни и ресурсни центрове
Обучения, кампании и поддържащи проекти и инициативи насочени към информиране и привличане на младите хора в доброволческа дейност и повишаване на тяхната отдаденост на обществени
каузи
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•
•

Осигуряване на институционална подкрепа за проекти и инициативи на младите хора, с особено
внимание към осигуряването на възможности на незаетите млади хора и неформални групи
Популяризиране на младежките организации

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•
•
•

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ/ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО: осигуряване
на ключови експерти по младежка политика
МРЕЖА НА ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ СТОЛИЦИ И ЕМС ГРАДОВЕ-ДОМАКИНИ като
общности в сходно положение и със сериозен ангажимент да инвестират в младото поколение (титлата ЕМС е доказателство за ангажимента им и към участието на младите хора)
ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ: заинтересовани висшестоящи организации в областта на младежта, местни, регионални, национални и европейски мозъчни тръстове
ПАРТНЬОРСКИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ: държавни институции или местни администрации участващи в процеса на структурния диалог

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
Основните разходи включват разходи, базирани на местоположението, настаняване за експерти и партньори идващи извън Варна, разходи, свързани с използването на необходимата инфраструктура и оборудване за правилното провеждане на обучение и производствена дейност, разходи за пътуване на участници и експерти и за хонорари на експерти, помещения и обзавеждане за провеждане на срещи на
общността , информационни центрове

KН2–InnoThinkTank
InnoThinkTank е платформа (както виртуална, така и физическа) за серия от събития фокусирани върху
изграждането на капацитет и свързване на млади експерти, отговорни за взимането на решения за осигуряването на политики на местно, национално и Европейско ниво и дългосрочна визия за развитието
на градската среда.

СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•

Става въпрос за предоставяне на възможности на младите хора да се приспособяват към новите предизвикателства в нашата променяща се и разширяваща се Европа и нашия променящ се свят. Смяната на ролите и взаимоотношенията изискват от всеки от нас да анализира своята роля в развитието
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•

•
•
•

•

на нашето общество и често всичко постигнато до тук е нужно да бъде преосмислено и, в много
случаи, преработено посредством нови практики, нови системи и нови мерки.
Става въпрос за изграждане на ефективна стратегия за развитие на базата на добре развита обща
визия. Една обща визия за бъдещето се нуждае от помиряване с нашето минало и преразглеждане
на нашите собствени и общи дефиниции за обществото, в което живеем и което се опитваме да изградим.
Става въпрос за преосмисляне на съществуващите структури за което е необходимо да дадем на
младите хора възможност да реорганизират техния собствен град, Еврпа и света по начин, по който
да намерят най-добрата си роля в него.
Става въпрос за ролята на младите хора в „икономиката на връзките“, в която ценностите се създават посредством връзките, които правим и ние можем да създаваме ценности в нашето общество
посредством изграждането на мостове между хората, организациите, страните, континентите.
Става въпрос за възможностите ни да се определим не само като част от микро-общностите, но също
така и като част от голямото европейско семейство. Необходимо е не само да увеличим потенциала
си да размиваме границите и да разширяваме съзнанието си, но също така да имаме възможност да
проникнем в същността на по-голямата картина и да се научим как да мислим по европейски или
като част от голямото европейско семейство, как да мислим глобално и как да проектираме бъдещето, което ние искаме да видим и в което искаме да живеем.
Става въпрос за разбирането, че Младежката политика за развитие и Европейските проекти за мобилност и международно сътрудничество са нашият шанс да се ангажираме, да изследваме и обменяме идеи с широк кръг от заинтересовани страни на европейската и международната сцена, да
отворим очите и умовете си към нови възможности и да създаваме партньорства за справяне с въпроси и проблеми от световен мащаб.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
•
•
•

МЛАДИТЕ ХОРА–местни, национални и международни
МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ/ЕКСПЕРТИ
МЛАДЕЖКИ НПО/ИНСТИТУЦИИ РАБОТЕЩИ С МЛАДЕЖИ

ВРЪЗКИ
•
•
•

С МЛАДИТЕ РАБОТНИЦИ/ЕКСПЕРТИ: мозъчни атаки, консултации, семинари
С ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТНЬОРИ: консултации, усъвършенстване, участие, подкрепа
С ИНСТИТУЦИИТЕ: консултации, обратна връзка, приемане и включване
на нови идеи

КАНАЛИ
•
•

ЛИЧНОСТНИ: чрез срещи на живо и онлайн платворми
ПРОФЕСИОНАЛНИ: чрез организационни и професионални мрежи
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ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•
•

Европейско финансиране чрез различни общностни програми на ЕС
Местно и национално финанциране чрез различни програми
Спомоществователство от компании, стопански обединения и мрежи

КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•
•

ТЕХНИЧЕСКИ: онлайн платформи, инструменти за мобилизиране
ФИНАНСОВИ
ЧОВЕШКИ
НОУ-ХАУ

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•
•
•
•
•
•

Уеб-базирани конкурси по европейски проекти, стратегии, насочени към младежта
Обучения–интерактивни и присъствени
Семинари и конференции
Мозъчни атаки
Публични дебати
Интерактивни консултации и призиви за действие

Един пример за инициатива InnoThinkTank ще бъде онлайн конкурс за европейски млади хора и работещи младежи за развитието и интеграцията на ЕС и някои аспекти на европейската идентичност и развитие. Основната цел на проекта е да популяризира европейските ценности сред младите хора, да повиши
осведомеността, разбирането и участието на младите хора в процеса на развитие на Европейския съюз,
да предостави конкретна информация относно актуалните европейски теми, но и по въпроси от широк
кръг от интереси по интересен и атрактивен начин.
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Основните цели на направлението са:
* подобряване познанията по компютърни науки, като основа за общуване
* стимулиране на дух на инициативност у младите хора
* предлагане на възможност за придобиване на положителен опит в проект, който се насърчава европейското сътрудничество
* Стимулиране на творчеството, иновациите, състезателния дух
* разширят участието чрез включване на младите хора в процеса на европейското развитие
* създаване на нови НПО, като се поощряват учасващите колективи (чиито дейности участват в конкурси за по-малки „виртуални организации“) да учредвт граждански организации
* насърчаване на взаимодействието и използването на инструментариума на информационните технологии в практиката, за да могат младежите да споделят своите виждания по отношение на Европа като
цяло и нейните специфични проблеми в частност.
Това КН има за цел да осигури международно сътрудничество в развитието на градската среда, като
разработва инструментариум и методи с младите хора отдадени на развитието на техния собствен град
и на нашето общо европейско пространство.

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•
•
•

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ/ИНСТИТУЦИИ–осигуряване на
ноу-хау, експертизи и контакти
МЛАДЕЖКИ НПО–местни, национални и ЕС/международни
МРЕЖА НА ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ СТОЛИЦИ
МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

Разходи свързани със създаването на интерактивен инструментариум, интернет-страници, места за провеждане на събитията, срещите, разходи за транспорт и комуникации

КН3 – Варненска доброволческа служба
Варненска доброволческа служба е интегрирана концепция, която обвързва местни, регионални, национални и европейски доброволчески събития, свързани с InnoWave. Варненска доброволческа служба не
е просто управление на доброволци, а се фокусира върху разпознаването на компетенции и доброволчеството като практически работен опит, признаване и валидирането на неформалното образование.

СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•

Става въпрос за доброволчеството като преобразуваща сила за хората и обществото и Варна 2017,
която ще увеличи тази енергия. В момента, в България, процентът на населението което участва в
доброволческа дейност е най-нисък, между 10-19% (Евростат). Въпреки това е налице нарастване
на участие на младите хора доброволчески дейности, особено във възрастовата група между 18 и 25
години.
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•
•
•
•
•

Става въпрос за планиране на насърчаването и ориентирането на доброволческата дейност в четири
приоритетни области.
Общество основано на съпричастност–доброволческата дейност допринася за повече загриженост
и приемане на различни групи, разпределени по възраст, пол, социален и икономически статус и
представлява свързващото звено между вкоренени и утвърдени подразделения.
Общество основано на базата на обучението–доброволческата дейност е учебна среда, която осигурява развитието на уменията, среда на себепознанието и признанието, на излагане на въздействието
на различни преживявания, които ни оформят като личности.
Общество основано на участието–доброволческата дейност приближава социалните въпроси поблизо до дома си и дава стимулира хората да изразят своето мнение, да се повишат информираността си и да съставят планове за действие, които да окажат влияние на тяхната общност.
Общество основано на доверието–доброволческата дейност допринася за изграждане на самочувствие и вяра в другите чрез осигуряване на рамка, в която индивидуални и групови усилия се насочват
към по-осезаем резултат, който носи промяна и удовлетворение. Хората се обединяват в рамките на
своите каузи и ценности.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
В зависимост от различните нужди и демографски данни, участието в доброволческата дейност ще се
оповестява според нуждите. Всяка от групите ще има насоченост кореспондираща на техните очаквания
•
•
•
•

Младежи на възраст от 14-17 г. – насоченост към обществото основано на обучението
Младежи на възраст от 18-24 г. – насоченост към обществото основано на доверието
Младежи на възраст от 25-34 г. – насоченост към обществото основано на участието
Младежи над 35 г. – насоченост към обществото основано на съпричастност
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ВРЪЗКИ
•

•

•

Проекти базирани на РАБОТАТА В ЕКИП, сбирки на неформални групи, неформални обучения,
местни социални и културни събития, събития насочени към професионално развитие и мозъчни
тръстове, общностни казуистични изследвания, обучения по интереси, наставничество, обучение
по предприемачество.
Процеси базирани на УЧАСТИЕТО, корпоративна доброволческа дейност, срещи с обществеността, дебати, групи по интереси, развитие на местните обществени структури, местни социални и културни събития, обучения по предприемачество, градски и общностни каузи, обучение на по-младото поколение.
СЪВМЕСТНИ СРЕЩИ с лидери и представители на местната общественост, квартални срещи,
дребномащабна доброволческа дейност за училища и други организации, градски и общностни каузи (напр. Почистване на града, диалог между поколенията, семейни дни, градско брандиране и др.)

КАНАЛИ
•
•

ЛИЧНОСТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: чрез организиране на субития и обучения
ПАРТНЬОРСТВА

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•

Европейско финансиране чрез различни Общностни програми на Европейския съюз за комплексни
действия в това КН.
Местно и национално финансиране на определени обучения, събития и дейности в това КН.

КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•
•

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: подходящо оборудване за определено обучение
ФИНАНСОВИ: разходи за човешки ресурси и материално-техническо обезпечение
НОУ-ХАУ: професионален опит, експерти за обученията и координацията
ЧОВЕШКИ: екипи и отделни личности
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КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•
•
•
•
•
•

Неформални обучения
Алтернативни училищни и образователни форми
Практически обучения за придобиване на умения
Събития включващи младежи и техните семейства
Творчески семинари
Малки общностни проекти

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•
•
•
•

Училища, университети, семейства, местния и национален бизнес, местната администрация, неправителствените организации, които се занимават с образованието за младите хора
Младежки и студентски неправителствени организации, работещи с, или нуждаещи се от доброволци, представителни органи на младежта, организатори на събития, културни и младежки центрове
Работодателите, млади предприемачи, университети, местната и национална администрация, неправителствените организации, организатори на събития, мозъчни тръстове, клъстери, бизнес асоциации, културни центрове
Училища, болници, паркове и други обществени места за отдих,
Доброволчески центрове, културни центрове.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

Основните разходи включват разходи, свързани с използването на необходимата инфраструктура
и оборудване за правилното провеждане на обучение и производствена дейност, дребни разходи за
мобилизационни кампании и финансиране на малки общностни проекти

КН4- InnoCenter
Домакинство за европейски конференции, събития, редовни срещи на европейски младежки организации и мрежи и други европейски институции, чиито дейности имат пряко въздействие върху младите
хора.

СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•
•

Става въпрос за това, Варна да се превърне в център на младежки дейности, свързани с програми и
събития на европейско и международно ниво през 2017 г.
Става въпрос за мотивиране на всички заинтересовани страни на европейско равнище да докарат
своите събития и конференции в нашия град
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•
•

Става въпрос за мобилизиране на подготвени доброволци в организирането и провеждането на събития, предавайки им ценен опит в областта на управлението на международни събития
Става въпрос за по-добро популяризиране и даване гласност на дейностите на европейско ниво,
свързани с участието на младите хора, младежката заетост и свободното време във Варна

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
•
•
•
•
•

ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
МЕЖДУНАРОДНИ/ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТИ
ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА
МЛАДЕЖИ: млади хора, желаещи да прилагат своите умения и идеи в организацията на събитията

КАНАЛИ
•
•
•
•

ЛИЧНОСТЕН ПОДХОД
ПРОФЕСИОНАЛЕН
МЕДИИ: социални медии, интернет страници
ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВА

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•
•

Европейско финансиране чрез различни общностни програми на Европейския
съюз, структури на ЕС за комплексни действия в това КН.
Местно и национално финансиране чрез различни програми, обучения и инструментариум за изпълнението на определени дейности.
Спомоществователство от компании, стопански обединения и мрежи за проекти и дейности, включени в това КН (подходящо оборудване, материали,
комуникации)

КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•

ФИНАНСОВИ: за провеждане на събитията и дейностите
ЧОВЕШКИ: екипи и отделни участници заети в процеса на организацията и
подготовката
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: за местата за провеждане
на събитията

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•
•
•
•
•

Комуникационна кампания за местата за провеждане на събитията, екипи от
доброволци и мотивиране на града да бъде домакин на събитията
Съставяне на календара на събитията, лобиране
Подготовка на доброволци
Създаване на партньорства
Управление на контактите
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КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•
•
•

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ: провеждане на обучения, набиране на доброволци
ДОБРОВОЛЦИ
АДМИНИСТРАЦИИ–местни, национални и ЕС/международни
МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

Разходите ще се свеждат основно до разходите за мястото за провеждане на
мероприятието и осигуряване на необходимото оборудване, представителни
разходи и комуникации

КН5- Черноморски младежки център
Концепцията и изграждането на Черноморския Младежки център има за цел да се превърне в ключов
ресурс, епицентър на младежки инициативи фокусирани върху (понастоящем неспокойната) територията на Черноморския регион. Черноморския младежки център има за цел тясно да сътрудничи, освен
останалото, със съществуващите Европейски Младежки центрове в Европа (Страсбург, Будапеща, Молина).

СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•
•
•

•
•

•

Става въпрос за създаване на пространство и система за подпомагане на създаването на постоянна
и ефективна комуникационна платформа за активните млади хора на регионално равнище
Става въпрос за подкрепа на младежки инициативи, чрез организиране и подкрепа на срещи, конференции и курсове за обучение, събития за създаване на делови контакти, работни групи, със специален акцент върху регионалното развитие
Става въпрос за стимулиране и създаване на необходимите ресурси за насърчаване ролята на младежта и участието на младите хора от отделна географска област, която поражда редица специфични
възможности и предизвикателства (често много различни от тези в страните от Западна Европа)
както за своите жители така и за Европейския съюз.
Става въпрос за оценяване и насърчаване на многообразието от културни отпечатъци, които този
регион притежава и които могат да ни предоставят напълно нов подход в процеса на развитие на
европейската политика за младежта
Става въпрос за това, да се възползваме от инвестициите направени през последните няколко години в младежката област за създаване на постоянна структура за сътрудничество, като Визия за
Черноморския регион, изследване на младежките политики в региона на Черно море на по-високо
ниво, и за това, да се осигури значителна подкрепа за други младежки инициативи в региона
Става въпрос за това, младежта да поеме на ключова роля в процесите на развитие на Черноморския
регион
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•
•
•
•

Става въпрос за това, да подкрепим инициативата за Черноморска младежка мрежа, с цел създаване
на постоянно и устойчиво сътрудничество в областта на младежта за Черноморския регион
Става въпрос за обединяване на младите хора и за тяхното активно участие в европейските институции, организации и мрежи чрез инициативата за Черноморска младежка мрежа в рамките на разработването на политиката
Става въпрос за принос във вид на инфраструктурата, на програми за стандарти за качество, ноухау, създаване на мрежи и други налични ресурси за осигуряване на устойчивост на Черноморската
младежка мрежа
Става въпрос за осигуряване на институционална подкрепа и гласност на Черноморската младежка
мрежа на местно, регионално, национално и международно равнище.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
•
•
•
•
•
•
•

МЛАДИ ХОРА от целия Черноморски регион, Европа, България и Варна
Младежките организации от всички държави от Черноморския регион
НАЦИОНАЛНИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗИ и други НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ и институции
Съществуващите ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ в Европа (Страсбург, Будапеща, Молина).
Местни, български и европейски институции
МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙЦИ
ОБЩЕСТВЕНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР

ВРЪЗКИ
•
•
•

МЛАДЕЖКИ НПО/МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ
АДМИНИСТРАЦИИ–местни, национални и ЕС/международни
МЕЖДУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ–личности, организации и мрежи предлагащи ноу-хау, чрез обмяна на опит, извлечени поуки, демонстрации и предоставяне на консултантски услуги в адаптирането
на най-добрите модели към местните условия.

КАНАЛИ
•
•

ЛИЧНОСТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: чрез организиране на събития, обучения, конференции, семинари, срещи
МЕСТНИ, НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАТФОРМИ: резултати от това
КН се популяризират и чрез комуникационните канали на програмата Младежкия капитал на Европа, на съществуващите Европейски младежки центрове и заинтересованите европейски институции, на местната администрация и на централната власт
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•
•

СОЦИАЛНИ МЕДИИ: оперативни връзки с целевите групи, които не могат да присъстват физически на мястото на събитията
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ: всички професионални резултати, постигнати в това КН могат да бъдат
популяризирани сред целевите групи чрез партньорските медийни институции

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•
•
•

Местния бюджет за инфраструктурно развитие
Частни инвестиции
Европейско финансиране чрез различни Общностни програми на Европейския съюз за комплексни
действия в това КН.
Медийни и други видове партньорства предоставящи определени ключови ресурси за дейностите и
проектите включени в това КН.

КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•
•

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: подходящо оборудване за мястото за провеждане на събитието, за определени събития провеждани на това място
ФИНАНСОВИ: разходи за човешки ресурси и материално-техническо обезпечение
НОУ-ХАУ: професионален опит, експерти за организиране на обученията и срещите
ЧОВЕШКИ: екипи и лица за технически и професионален мениджмънт

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•
•

СЪЗДАВАНЕ НА КАКТО ФИЗИЧЕСКИ ТАКА И ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ за младите хора и
младежките неправителствени организации и институциите в сферата на младежта в региона на
Черно море
КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
МЕСТНИ, РЕГИОНАЛНИ, НАЦИОНАЛНИ ДЕЯТЕЛИ

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

Основните разходи включват инвестиции в създаването на място на събитието, разходи, базирани
на местоположението, хотелите за участниците, идващи извън Варна, разходи, свързани с използването на необходимата инфраструктура и оборудването за събитията, разходи за пътуване на участници и експерти и хонорари за експертите
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КН6–Мрежа на младежки центрове и читалища
Това направление ще добави специфична младежка перспектива към младежките центрове и читалищата във Варна. Съществуващите бази ще бъдат обогатени със специфична информационни услуги с
младежка насоченост, които имат за цел да подкрепят младежкото участие и младежката заетост.
Предистория: Читалищата в България са с различна величина, наситеност и обем на дейностите. Обикновено предлагат библиотека, музикални и художествени кръжоци. Услугите които те предлагат обикновено се ползват от деца до 13 години и от пенсионери. Въпреки това, съществуващите помещения
имат потенциала да бъдат използвани по по-разнообразен и ефективен начин, за да се превърнат в истински младежки кътчета, обединяващи младите хора, техните интереси и енергия.

СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•
•
•
•

Става въпрос за съживяване на местните младежки общности като им се даде възможност да организират различни дейности.
Не става въпрос промяна на цялостната концепция на съществуващите общностни центрове, а за
преосмисляне и преобразяване по иновативен начин на съществуващите пространства и ресурси в
града така, че да съответстват на нуждите на младите хора.
Става въпрос за насочване на младите хора към по-отговорно участие в развитието на диалога между поколенията.
Става въпрос за по-добро популяризиране и огласяване на дейностите, свързани с участието на младите хора, заетостта и свободното време на младежта.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
•
•
•
•
•
•
•

УЧЕНИЦИ – местни младежи на гимназиална възраст търсещи сцена за изява на техните интереси,
любими занимания и таланти.
ВИШИСТИ – млади хора, желаещи да прилагат своите умения и идеи в управлението и наставничеството
МЛАДЕЖИ ОТТЕГЛИЛИ СЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ – желаещи да приемат предизвикателството да се включат по-сериозно в индивидуално или социално значими дейности, въпреки
участието си в дейности отговарящи на техните интереси и умения
МЛАДИ РОДИТЕЛИ
ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА – професионалисти, готови да популяризират дейността си в покрайнините на града, с интерес към експериментиране и развитие на алтернативни на алтернативни дейности и субкултури
ЧИТАЛИЩНИ РАБОТНИЦИ – готови да взаимодействат с най-динамичния слой на обществото,
като им осигуряват поле за самоизява и ги подпомагат със своите знания и дейности
МЛАДИ АРТИСТИ – млади хора, желаещи да развиват и представят своите продукции в покрайнините на града, включвайки обществеността в различни дейности (семинари, изложби, концерти,
филми, пиеси и др.)
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ВРЪЗКИ
•
•
•
•
•

Със ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДИ ХОРА: повишаване на информираността
чрез кампании, чрез развитие на социални умения, поставяне на цели, работа в екип, трудови и лични взаимоотношения
Със ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ млади хора: участие и включване в различни събития
ориентирани към самостоятелното развитие
КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ, които да насърчават и напътстват младежите в процеса на организацията на
събитията и привличане на публиката
МЛАДИ АРТИСТИ, които да популяризират творческите индустрии като възможност за намиране
на работа за младите гора и направят по-видимо съвременното и градското изкуство; да го свържат
с по-старото поколение
ЧИТАЛИЩНИ РАБОТНИЦИ, които да активират междупоколенческия диалог и да популяризират изкуството (сценичните изкуства, литературата, музиката и др.) като сигурен способ за стимулиране участието на младите хора не само през детските, но и през юношеските години и по-късно

КАНАЛИ
•
•
•
•
•

ЛИЧНОСТЕН ПОДХОД: по време на съществуващите курсове и срещи в читалищата
ПРОФЕСИОНАЛЕН: като се представи темата пред дейците на културата и им се предложи да се
включат в програмата за читалищата през 2017 г.
МЕДИЕН: социални медии, интернет страници, продукции и канали на КН Варна Медийна академия
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ: чрез разпространяване на информацията свързана с осъществяване на КН и с добрите практики Подпомагане с материално-техническа база и подходящи
събития
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ: чрез предлагане на консултации и препоръки

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•
•

Европейско финансиране чрез различни общностни програми на Европейския съюз, структури на
ЕС за комплексни действия в това КН.
Местно и национално финансиране чрез различни програми, обучения и инструментариум за изпълнението на определени дейности.
Спомоществователство от компании, стопански обединения и мрежи за проекти и дейности, включени в това КН (подходящо оборудване, материали, комуникации)

КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•

ФИНАНСОВИ: за провеждане на събитията, дейностите, изследвания свързани с провеждането на
това КН
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•
•
•

ЧОВЕШКИ: екипи и отделни участници заети в процеса на организацията и подготовката на различни етапи от КН, местни и международни експерти от различни нива–опитни младежки работници, администратори
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: осигуряване на подходящо мястото за провеждане на дейностите от това КН
НОУ-ХАУ: професионален опит в повишаване на възможностите на обучаващите (местни и международни), които ще отговарят за индивидуалната работа с участниците в целевите групи.

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•
•

•

•

МЛАДЕЖКИ КЪТ: не метафора, а физическо място, където младежки ресурси, обяви, предложения
за бъдещи събития / изложби / обучения и възможности за доброволческа дейност могат да бъдат
поставени на разположение, достъпни само за хора на възраст между 13 и 30 години.
МЛАДЕЖКИТЕ ЦЕНТРОВЕ СЕ СРЕЩАТ С ЧИТАЛИЩАТА: съществуващите 28 младежки информационни консултативни центрове в България да се срещнат и обменят ресурси, знания и умения за работа с целевата група 13-30 и да съставят една обща работна програма за активно участие
на младите хора в техния регион
NOCTURNA/ NOCTURNES: вечерни и нощни събития за свободното време, организирани в сътрудничество с персонала на читалищата и местните младежи в петък и събота вечер. Nocturna е
нощна програма–ръководена от младежта и подпомагана с институционални способи–т.е. читалищата да бъдат на разположение през нощта–нещо, което в момента е невъзможно. Това е популяризиране на успешни нощни програми за младите хора в Испания и Португалия. Този вид дейности
са не само добра възможност за изява на лидерските способности на младите хора, но и начин да де
предотврати злоупотребата с алкохол и наркотици.
ГОДИШНА СРЕЩА НА ЧИТАЛИЩАТА: Всяка година читалищата от всички области на България
се срещат и обсъждат предизвикателствата и възможностите за в бъдеще. Срещата е добър шанс да
се наблегне на установените тенденции и проблеми в комуникацията между младежките центрове
и читалищата да се предложат политически способи за решаването им по ефективен и творчески
начин. Срещата се председателства от сдружението на читалищата в България–АГОРА, което може
да бъде една добра възможност да се защитят интересите на младите хора на национално равнище и
по този начин да се екстраполира модела от варненските читалища и програмите Nocturne в цялата
страна.

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•
•
•

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ: осигуряване на обучения за основните целеви групи, насочени към
оказване на по-голямо влияние на младите професионалисти и подпомагането им в тяхната кариера
ОБЩЕСТВО (РОДИТЕЛИ?)
АДМИНИСТРАЦИИ–местни, национални и ЕС/международни
МЕЖДУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ–личности, организации и мрежи предлагащи ноу-хау, чрез обмяна на опит, извлечени поуки, демонстрации и предоставяне на консултантски услуги в адаптирането
на най-добрите модели към местните условия.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

Разходите ще са свързани основно с допълнителния персонал поради увеличеното работно време
на читалищата, комуникации и осигуряване на оборудване, необходимо за определени дейности,
свързани с това КН.
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КН7- МЛАДИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
YouthPro гради върху уменията, талантите и индивидуалните кариери на младежите. Направлението
насочено към млади професионалисти свързва заинтересовани страни и млади хора, които създават
оригинален подход за междусекторно сътрудничество.

СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Става въпрос за използване на социалното предприемачество като средство за развитие на младежта
Става въпрос за припознаване на Социалното предприемачество като решение за справяне с младежката безработица
Става въпрос за междусекторен диалог
Става въпрос за развитие на връзки те между младежта и бизнеса
Става въпрос за развитие на социални умения и предприемачески умения посредством метода на неформалното обучение

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Завършили СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА младежи от Варна и региона
Завършили ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ младежи от Варна, България, студенти от Черноморския регион

ВРЪЗКИ
•
•
•
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Със ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДИ ХОРА: повишаване
на информираността чрез кампании, чрез развитие на социални умения, поставяне на цели, работа в екип, трудови и лични взаимоотношения
Със ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ млади хора: участие и включване в различни събития ориентирани към самостоятелното развитие
Социално предприемачество: форуми за споделяне на техния опит
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КАНАЛИ
•
•
•
•
•

ЛИЧНОСТЕН ПОДХОД: лични срещи, обучения, събития (кръгли маси и
др.)
ПРОФЕСИОНАЛНИ И МЕЖДУСЕКТОРНИ СРЕЩИ: дни на отворени врати, трудови борси, конференции
МЕДИЕН: социални медии, интернет страници, продукти, специално разработени за КН Варна Медийна академия
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ: чрез разпространяване на информацията свързана с осъществяване на КН и с добрите практики Подпомагане с
материално-техническа база и подходящи събития
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ: Младежки информационен и доброволчески център и КН Черноморски младежки център – чрез осигуряване на консултации,
обучения и препоръки за младите хора

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•
•

Европейско финансиране чрез различни общностни програми на Европейския
съюз, структури на ЕС за комплексни действия в това КН.
Местно и национално финансиране чрез различни програми, обучения и инструментариум за изпълнението на определени дейности.
Спомоществователство от компании, стопански обединения и мрежи за проекти и дейности, включени в това КН (кръгли маси, трудови борси, конференции)

КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•
•

ФИНАНСОВИ: за провеждане на събитията, дейностите, изследвания свързани с провеждането на това КН
ЧОВЕШКИ: екипи и отделни участници заети в процеса на организацията и
подготовката на различни етапи от КН, експерти от различни области–бизнес,
институционални и НПО консултанти
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: осигуряване на подходящо
мястото за провеждане на дейностите от това КН
НОУ-ХАУ: професионален опит в повишаване на възможностите на обучаващите, които ще отговарят за индивидуалната работа с участниците в целевите
групи.

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•
•
•

КРЪГЛИ МАСИ: дискусии за установяване на потребностите на младите
хора, споделяне на опит и правене на изводи, които да могат по-късно да бъдат
включени в учебния инструментариум.
ОБУЧЕНИЯ: за младежките работници и обучаващите. Увеличаването на капацитета, за осигуряване на висококачествени компетенции в отговор на професионалните нужди на младите хора и на потребностите на пазара на труда.
КОНФЕРЕНЦИИ: организиране и провеждане на инициативи по конкретни
теми, включващи по-широка гама от заинтересовани страни: професионални
сдружения, администрации, политически представители, предприемачи, обучаващи и млади хора. Това могат да бъдат местата и моментите за представяне
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•
•

на различните етапи и акценти на КН.
ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ: организиране на специализирани форуми
по теми, свързани с различни аспекти на целеполагането и кариерното развитие, включващи права и задължения, пазар на труда и изграждане на мрежи
ТРУДОВИ БОРСИ: специални форуми за информиране, представяне, изграждане на мрежи, както и за насърчаване на предприемачите, кариерните
центрове, представителите на бизнеса, агенциите по заетостта, както на национално, така и на европейско ниво. По-добро разбиране на възможностите, предоставяни от различните структури, запознаване със законодателната
рамка, изискванията и очакванията на работодателите и на младите хора.

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•
•

•
•
•
•
•

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ: осигуряване на обучения за основните целеви групи, насочени към
оказване на по-голямо влияние на младите професионалисти и подпомагането им в тяхната кариера
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА – (включващи стопански и професионални формации) осигуряване на практическа информация от първа ръка за очакванията, нуждите, които те имат от млади
професионалисти и за възможностите, които те предоставят за кариерно развитие
ПРЕДПРИЕМАЧИ – (включително и социални), които ще предоставят своите презентации по време на събитията и на място споделяйки опит и ноу-хау, свежи идеи и новаторски решения. Споделени / съвместно – наети помещения, използвани от предприемачите могат да послужат и като средища за провеждане на част от събитията, свързани с настоящото КН.
АДМИНИСТРАЦИИ–местни, национални и ЕС/международни Предоставяне на информация за
текущото състояние на пазара на труда, виждания за социална и трудова политика, за съществуващите и планираните програми за заетост на различни нива
Образователни центрове–осигуряване на подкрепа чрез обучения за развитие на социални, междуличностни и комуникативни умения.
ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ НА ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ (на предприемачите, агенциите по
заетостта–институционални и частни)
АГЕНЦИИ ПО ЗАЕТОСТТА–местни, национални и на европейско равнище. Разясняване на начините по които работят структурите, предоставяне на практическа информация за възможностите,
които те дават на младите хора, мобилност, права и задължения.
ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ: Университетски кариерни центрове, Младежки информационни и доброволчески центрове–осигуряване на знания и информация за нуждите и очакванията и ниво на подготовка на младите хора. Лобиране за получаване на признание от страна на
бизнеса и администрацията на доброволческия опит на млади хора и на техните умения и знания.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

70

Основните разходи включват възнаграждения за експертите–хонорари на
експертите, пътни и квартирни разходи за дейностите. Покриване на разходите за местата, необходимото оборудване, разходите за комуникация, както
и за осигуряването на информационни материали и за популяризирането на
резултатите.
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ВММА–Варненска младежка медийна академия
СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•
•
•
•
•
•

Става въпрос не е само за това как правите иновацията, но и за това как я опаковате, популяризирате
и представяте чрез различни медийни канали.
Става въпрос не само за отчитане на събитие, дейност, инициатива, а и за това първо да се разберат
тенденциите, механизмите, идеята зад инициативата представянето на тази идея.
Става въпрос за използване ма медиите за насърчаване на младото поколение и неговите инициативи.
Става въпрос за преобразяване на титула на Европейската младежка столица и свързаните с нея
програми
Става въпрос за това, сами да създаваме тенденции в областта на социалните медии, а не само да
бъдем консуматори на създаденото от другите
Става въпрос за формиране на общности чрез медиите и социалните медии, чрез професионален
маркетинг, връзки с обществеността, медийна продукция и разпространение.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
•
•
•

Млади хора от Европа, България и Варна, намерени да работят и да градят кариерите си в областта
на маркетинга, комуникациите, офлайн, аудио-визуалните или онлайн медии
Местни, български и европейски медийни институции, които търсят доброкачествено съдържание
и се стремят да разберат социалните иновации не само повърхностно, но и да провокират разглеждането им в дълбочина.
Професионалисти от областта на маркетинга, PR, медиите и социалните медии, желаещи да учат
младото поколение на професионализъм, кариерно развитие и удоволствието да работиш в областта
на комуникациите от какъвто и да е вид.

ВРЪЗКИ
•
•
•
•

С ОБУЧАЕМИТЕ: участие и взаимодействие по време на срещите, последващи връзки с помощта
на социалните медии и Интернет, принос в популяризирането на Европейската младежка столица.
С МЛАДИТЕ АВТОРИ НА РЕДАКЦИОННИ СТАТИИ: лично участие на младите автори на редакционни статии основано на познаване на стимулите в организирането на редакционната дейност
в рамките на програмата Младежкия капитал на Европа.
С МЕДИЙНИТЕ ИНСТИТУЦИИ: партньорско сътрудничество в осигуряването на ресурси за
ключовите дейности предвидени в проекта. Програмата INNOWAVE може да предизвика повишен
интерес, както за местните и националните, така и за европейските медии.
С ЕКСПЕРТИТЕ В ОБЛАСТТА НА КОМУНИКАЦИИТЕ: експертно сътрудничество за насърчаване на професионалния принос на експерта в рамките на ключовите дейности, планирани по това
ключово направление

КАНАЛИ
•
•

ЛИЧНОСТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: чрез организиране на събития, обучения и оперативни редакторски дейности по проекта.
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПЛАТФОРМИ: резултатите от това КН се популяризират и чрез собстве-
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•
•

ни коминикационни канали на програмата Европейска младежка столица.
СОЦИАЛНИ МЕДИИ: оперативни връзки с целевите групи, които не могат да присъстват физически на мястото на събитията (основно във Варна).
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ: всички професионални резултати, постигнати в това КН могат да бъдат
популяризирани сред целевите групи чрез партньорските медийни институции

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•
•

Европейско финансиране чрез различни Общностни програми на Европейския съюз за комплексни
действия в това КН.
Местно и национално финансиране на определени обучения, събития и дейности в това КН.
Медийни и други видове партньорства предоставящи определени ключови ресурси за дейностите и
проектите включени в това КН.

КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•
•

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: подходящо оборудване за определено обучение,
производствена дейност и професионални срещи през годината на ЕМС
ФИНАНСОВИ: разходи за човешки ресурси, материално-техническо обезпечение и за инвестиране
в осигуряването на приемственост на младежките медийни продукции във Варна.
НОУ-ХАУ: професионална експертиза, експерти за организиране на обученията и срещите, лицензиран софтуер в помощ на редакторската дейност на младежките работници и кандидатите за младежки работници по време на ЕМС 2017 година.
ЧОВЕШКИ: екипи и лица за технически и професионален мениджмънт, но също така и за различни
спомагателни дейности.

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•
•
•

УЧЕТЕ МЕДИИ: Медийни обучения за младите хора в областта на комуникацията, PR, маркетинга,
печатните, аудио-визуалните, онлайн и социалните медии.
СРЕЩНЕТЕ МЕДИИТЕ: Маркетингови, комуникационни и социални медийни събития и конференции за разисквания в областта на тенденциите в медиите и специалните отношения на младежта
с медиите.
ПРАВЕТЕ МЕДИИ: Редакционни дейности за програмата INNOWAVE 2017 на различни (местни
и международни) езици за пропагандиране на дейностите, процесите, нововъведенията и всичко
останало, лежащо в основата на тази програма.

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•
•

Местни медийни дейци, които могат да предоставят място за редакционни материали и възможното
за местните условия оборудване за обучение и редакционна дейност.
Национални медии интересуващи се от най-динамичното поколение в обществото.
Европейски медийни институции, които искат да се включат в разисквания, образователна дейност
и медийни продукции за Европейската младежка столица
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СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

Основните разходи включват разходи, свързани с местоположението, настаняване на участниците
идващи извън Варна, разходи, свързани с използването на необходимата инфраструктура и оборудване за правилното провеждане на обучение и производствена дейност, пътни разноски на участниците и експертите и хонорари на експертите, когато не е възможно да се установи сътрудничество с
местните медийни институции

КН9-InnoJump
СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•

Дейности и действия за привличане на младежта към активно движение на открито и дейности
свързани със здравето и спорта. Корените на проекта са в силно развитото бокинг (скачащи кокили)
движение във Варна.
Става въпрос за използване на градската култура и дейностите за свободното време открито за целите на социалното приобщаване
Става въпрос за предоставяне на възможности на младите хора и чрез използване на наличните
ресурси в нетрадиционните начини за социална промяна и осъзнаване на неработещите и необучаващи се младежи (NEET) и на младежите от институции
Става въпрос за срещане на неработещите и необучаващи се младежи със социални предприемачии
от областта на екстремните спортове и цирковото изкуство, за да им се посочат нови перспективи за
развитие
Става въпрос за прилагането на нов подход при съвместната работа на социалните институции с
младежките организации и външни експерти
Става въпрос за социални иновации в действие, свързани не само с включване, но и с изграждането
на кариера в областта на развлекателните и творчески отрасли (анимация, цирк, акробатика и др.).
Става въпрос за използването на различни аспекти на градската култура (графити, паркур, слаклайнинг и др.). Тези дейности са много подходящи за маргинализираните младежи и отговарят на техните нужди от едновременно физически (действено начало) и творчески (умствено начало) характер. Едновременно с това, този иновативен подход допринася за развитието на умения за кариерен
ръст в областта на аниматорските и развлекателните услуги.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
•
•
•

НЕРАБОТЕЩИЕ И НЕОБУЧАВАЩИ СЕ МЛАДЕЖИ–млади хора проявяващи силен интерес
към уличните изкуства и спорни прояви
МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ
СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ–личности и организации, занимаващи се с улични артистични,
културни и спортни прояви, известни със своята дейност и постижения.
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ВРЪЗКИ
•
•

•
•

С неработещите и необучаващи се младежи: лична комуникация, като се използват развлеченията и
екстремните спортове и уличното изкуство, като средство за работа с младежта и приобщаване
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ: работа с институциите чрез иновативни inno-методи, които са по близки
до младите хора и не толкова „сериозни“, но са по-привлекателни за младежите. Връзките следва да
се основават на доверие и взаимно уважение по отношение на професионалните качества на младежките работници прилагащи методологията и социалните работници от институциите.
СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ: особено в областта на екстремните спортове, цирковото изкуство и дейностите на открито в градска среда, като се работи в посока на признаване на техния труд/
предмет като ценен метод за ангажиране на свободното време на младежта
ЛИЧНОСТНИ: Равнопоставена взаимна популяризация на дейностите и участниците.

КАНАЛИ
•
•
•
•
•
•

ЛИЧНОСТЕН ПОДХОД: обмяна на знания, умения от уста на уста
ПРОФЕСИОНАЛНИ: чрез институционални и професионални национални и международни мрежи имащи връзка с незаетите младежи и социалното приобщаване
МЕДИЕН: социални медии, интернет страници, вестници, продукции и канали на КН Варна Медийна академия, национални медии
СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ: чрез разпространяване на информацията свързана с осъществяване на КН и с добрите практики
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ: чрез предлагане на консултации и препоръки
ЧИТАЛИЩА С МЛАДЕЖКИ КЪТ: участващи в програмата Nocturna и меините прояви

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•
•
•

Европейско финансиране чрез различни общностни програми на Европейския съюз, структури на
ЕС за комплексни действия в това КН.
Местно и национално финансиране чрез различни програми, обучения и инструментариум за изпълнението на определени дейности.
Спомоществователство от компании, стопански обединения и мрежи за проекти и дейности, включени в този фестивал (подходящо оборудване, материали, комуникации)
Crowdfunding (пряко финансиране от физически лица)–като се инициира обществена кампания

КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•
•

ФИНАНСОВИ: за организиране на събитията и дейностите свързани с провеждането на фестивала
ЧОВЕШКИ: професионалисти, млади социални работници–ментори, обучаващи, ръководители
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: подходящо оборудване, изграждане на парка на
мобилността
НОУ-ХАУ: професионален опит в организирането на крупномащабни събития от международно
значение
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КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•
•

•
•
•

МЕТОДОЛОГИЯ: разработване на структура за работа с незаетите младежи, институции в сътрудничество с местните младежки работници и международни експерти с опит по темата; правила; мерки за безопасност и основни принципи за социално приобщаване чрез градските дейности
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ: за стартиране на пилотните дейност
следва да се включат определен брой младежи от социални и образователни институции, освен това
ще бъде обявена по подходящ начин и открита покана за участници въз основа на техните активни
интереси към дейността
ПРОВЕЖДАНЕ: по време на фазата на провеждането различните участници ще се съсредоточат
върху дейността си незаетите и с младежите
ОЦЕНКА: във връзка с методологията и постигнатите резултати; обратна връзка от участници и
ключови партньори; и измерване на ефекта по различни критерии
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА NNOJUMP: използване на обратната връзка от различните участници
за създаване на следващия Inno Jump

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•
•

ПРАВИТЕЛСТВОТО И МЕСТНАТА ВЛАСТ–подпомагане на достъпа на младите участници и
младежките работници до младите хора в институциите.
МЛАДЕЖКИ НПО: местни, национални, европейски организации посветили своята дейност и опит
на работа с младите хора, незаетите младежи, децата в институциите. Обучаващи и изследователи.
МРЕЖА НА ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ СТОЛИЦИ–онагледяване и популяризиране на КН.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

Основната структура на разходите ще е свързана с оборудване, обезпечаване на помещения за съответните дейности от КН, разработка на методология. Покриване на пътните и квартирни разходи за
международните експерти, заплащане на обучаващите и социалните предприемачи заети с основните дейности, разходи по проекта.

КН10–FUNCITY+
Фестивалът FUNCITY е уникално по рода си събитие във Варна и страната. Основната цел на събитието
е да осигури на младите хора пространство да изразят своите таланти и интереси. Funcity+ трансформира това събитие в събитие от европейска значимост за младите хора.
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СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•
•
•
•
•

Става въпрос за предлагане на специално място за обмен на знания и умения между артисти, фестивални доброволци и публика в различните фестивални „лаборатории“.
Става въпрос за съчетаване на атмосферата на местен иновативен, организиран от младежите фестивал с европейски имена от музикалната сцена и сценичните изкуства.
Става въпрос за осъществяване на уникална връзка между масовата култура и субкултурите в самото сърце на града, за срещането, разбирането и приемането помежду им.
Става въпрос за поощряване на диалога между поколенията по иновативен и провокативен начин.
Става въпрос за разработването на програмата чрез сътрудничество и участие на творци и изпълнители от минали и бъдещи ЕМС, която да работи за европейската добавена стойност на фестивала и
да даде възможности за получаване на международно признание от местните творци на популяризиране на дейностите. Привличане на европейската публика в града.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
•
•
•
•

МЛАДИТЕ ХОРА–местни, национални и международни
МЛАДИ АРТИСТИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ: младежи, неформални групи и организации желаещи да
споделят своите таланти в областта на изкуството, уличните спортове, музиката, импресарии
МЛАДЕЖКИ НПО – желаещи да приемат предизвикателството да се включат по-сериозно в индивидуално или социално значими дейности, въпреки участието си в дейности отговарящи на техните
интереси и умения
ДЕЦАТА

ВРЪЗКИ
•
•
•
•
•

Като резултат от успешния СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ между съюза на МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ и неформални групи с местните власти, фестивала има ПРИЗНАНИЕТО на МЛАДИТЕ
ХОРА и на МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ: връзки на местно и международно ниво между фестивалната асоциация,
младежките организации и представителите на бившите, настоящата и номинираните ЕМС в рамките на международен проект с разнообразни дейности (4.6 Проект „Младежта в действие“).
ЛИЧНОСТНИ: Равнопоставена взаимна популяризация на фестивала и участниците.
СМЕСВАНЕ НА СУБКУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ НИВА–местно, национално, международно
ПРИОБЩАВАНЕ ЧРЕЗ УЧАСТИЕ: преобразяване на публиката от наблюдател и слушател в участник и творец.
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КАНАЛИ
•
•
•
•
•

ЛИЧНОСТЕН ПОДХОД: обмяна на информация, знания и умения от уста на уста
ПРОФЕСИОНАЛНИ: чрез организационни и професионални мрежи
МЕДИЕН: социални медии, интернет страници, вестници, продукции и канали на КН Варна Медийна академия, национални медии
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ: чрез разпространяване на информацията свързана с осъществяване на КН и с добрите практики Подпомагане с материално-техническа база и подходящи
събития
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ: чрез предлагане на консултации и препоръки

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•
•

Европейско финансиране чрез различни общностни програми на Европейския съюз, структури на
ЕС за комплексни действия в това КН.
Местно и национално финансиране чрез различни програми, обучения и инструментариум за изпълнението на определени дейности.
Спомоществователство от компании, стопански обединения и мрежи за проекти и дейности, включени в този фестивал (подходящо оборудване, материали, комуникации)

КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•
•

ФИНАНСОВИ: за организиране на събитията и дейностите свързани с провеждането на фестивала
ЧОВЕШКИ: екипи и отделни участници заети в процеса на организацията, координацията, подготовката и комуникациите на всички стадии на фестивала
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: осигуряване на подходящо мястото за провеждане на дейностите, мерки за безопасност отговарящи на стандартите и подходящо оборудване необходими за това крупномащабно събитие.
НОУ-ХАУ: професионален опит в организирането на крупномащабни събития от международно
значение

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•

ПАРТНЬОРИ, ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ: Сътрудничеството между младежите, Сдружение „Варненски младежки фестивал” (основната структура на водещите младежки НПО) и различните заинтересовани страни интересуващи се и обвързани с подготовката и провеждането на
фестивала: Община Варна, спонсори (представители на бизнес сектора), участници (артисти, изпълнители и други неправителствени организации – регионални, национални и европейски)
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•
•
•

ДОБРОВОЛЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО: отворена покана за доброволци – на местно, регионално и международно ниво. Осигуряване на обучения и координация на дейностите на всички нива
УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКАЦИИТЕ: сътрудничество между управителния орган на фестивала и община Варна, както и други заинтересовани страни, участващи в обезпечаването на различни локации за местата на провеждане и дейностите, необходими за провеждане на събитията
ОПИТ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА: действия, свързани с оценката на дейностите, свързани с различните етапи на подготовка и изпълнение–информационна кампания и дейности, комуникация и
мерки за безопасност, включване и участие на обществеността в дейностите на фестивала

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•
•
•

МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: финансова, политическа и материално-техническа подкрепа на
фестивала
МЛАДЕЖКИ НПО–местни, национални и ЕС/международни
МРЕЖА НА ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ СТОЛИЦИ–осигуряване видимост на фестивала на
европейско равнище и обезпечаване на сцена за артистите
БЪЛГАРСКА ФЕСТИВАЛНА АСОЦИАЦИЯ–осигуряване на ноу-хау, експертизи и контакти

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

Основните разходи ще са свързани с оборудване, осигуряване на местата за съответните дейности на
фестивала, обезпечаване на настаняването, пътните разходи и финансовите разходи за международните артисти и изпълнители. Разходи свързани с осъществяването ма комуникационната стратегия.

КН11–Проект за милиони
Проект за милиони е Процеса на бюджетиране с участието на гражданите, който дава възможност за
заделяне на обществени финансови средства и подпомагане на младежките неформални групи от Варна,
като им дава възможност да инициират проекти с малък мащаб и с участието на общността по избора
на най-доброто предложение, което да бъде реализирано в годината на ЕМС.

СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•

Става въпрос за бюджетиране с участие на гражданите, един вид упражнение в контекста на демокрацията с участие на гражданите, което позволява на гражданите да се идентифицират, да обсъждат
и дават приоритет на проекти за публични разходи и им дава възможност да вземат реални решения
за това как да се изразходва част от обществения бюджет.
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•
•

•
•

Става въпрос за това, да се даде възможност на младите хора да работят заедно с правителството при
вземането на решения относно съставянето на бюджета които засягат техния живот.
Става въпрос за фокусиране върху младите хора, организирани в неформални групи, които са с поголяма и по-активна роля в обществото, най-вече в конкретни области, които не са публично адресирани, но които представляват особен интерес за тях и представляват нови ресурси в развитието
на градовете.
Става въпрос за насърчаване на участието и включване на гражданите, и особено на младите хора в
демократичния процес на общественото обсъждане и вземане на решения, с цел определяне на оптимални условия за изразходване на обществения бюджет.
Става въпрос за улесняване на процеса, чрез който органите на управление на ЕМС 2017 ще субсидират изпълнение на проекти срещнали най-голямо одобрение и инициирани от неформални групи
млади хора

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
•

МЛАДИТЕ ХОРА от Варна, неорганизирани и неангажирани в младежки дейности

ВРЪЗКИ
•
•

•

С НЕФОРМАЛНАТА ГРУПА: подпомагане, сътрудничество и по-нататъшно партньорство като се
започне от разпознаването на тези групи и се продължи чрез процес на подпомагане предоставяне
на възможности.
С ПУБЛИКАТА: в тази връзка става въпрос за привличане на широката общественост като участници в гласуването. Основната идея на бюджетирането с участието на гражданите е да се предоставят преки пълномощия на обществеността, гражданите да гласуват за кои проекти на неформалните
групи да се осигури финанситране от общината и за кои не.
С ВОДЕЩИТЕ: дейностите по повишаване на осведомеността и обучението ще се управляват от
група от 50-70 водещи. Те ще работят в тясно сътрудничество с координаторите за да разберат и популяризират идеята. Това е оперативна връзка.

КАНАЛИ
•
•
•
•

ЛИЧНОСТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: чрез подпомагащи и мобилизиращи събития и обучения
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПЛАТФОРМИ: резултатите от това КН се популяризират и чрез собствени коминикационни канали на програмата Европейска младежка столица.
СОЦИАЛНИ МЕДИИ
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ: всички професионални резултати, постигнати в това КН могат да бъдат
популяризирани сред целевите групи чрез партньорските медийни институции

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•

Европейско финансиране чрез различни Общностни програми на Европейския съюз за комплексни
действия в това КН.

Bidbook | Varna 2017 - European Youth Capital Candidate

79

•
•
•

Местно и национално финансиране на определени обучения, събития и дейности в това КН.
Медийни и други видове партньорства предоставящи определени ключови ресурси за дейностите и
проектите включени в това КН.
Общината ще предостави директно финансиране за проектите на неформалните групи през годината на Международната младежка столица 2017.

КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: подходящо оборудване за определено обучение,
производствена дейност и професионални срещи през годината на ЕМС
ФИНАНСОВИ: разходи за човешки ресурси и материално-техническо обезпечение
ЧОВЕШКИ: екипи и лица за технически и професионален мениджмънт, но също така и за различни
спомагателни дейности.

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•

•

Стратегическата цел е да се създаде портфейл от малки проекти предложени от младите хора, насочени към местната общественост, които да допринесат за активното участие на гражданите в живота
на общността, които да накарат хората да бъдат по-активни, които да се провеждат на обществени
места и да осигуряват свободен достъп на гражданите, без никакви финансови бариери.
Младите хора и местната общественост гласува за тези проекти, те се финансират от общината и се
осъществяват в рамките на ЕМС2017

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕДИИ

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

Основните разходи включват разходи, свързани с местоположението, настаняване на участниците
идващи извън Варна, разходи, свързани с използването на необходимата инфраструктура и оборудване за правилното провеждане на обучение и производствена дейност, пътни разноски на участниците и експертите и хонорари на експертите, когато не е възможно да се установи сътрудничество с
местните медийни институции
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КН12–Мрежа на европейски младежки столици
Титлата ЕМС осигурява възможност на града да стане част от Мрежата на европейски младежки столици. Този направление гради върху проект, основаващ се върху сътрудничество, политики, обмени с
досегашни и бъдещи европейски младежки столици, потвърдени до 2017 г. Това направление се гради
върху проект, основаващ се върху сътрудничество, политики, обмени с досегашни и бъдещи европейски
младежки столици, потвърдени до 2017 г.

СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•
•
•

•

Става въпрос за това, да се създадат условия за взаимодействие на проектна база със специален акцент върху младите хора и за разработването на платформи между градовете-участници и партньорите, основани на солидарността в процеса на сътрудничеството.
Става въпрос за създаване на устойчиви и нагледни стандарти, модели и добри практики в областта
на политиките свързани с участието на младите хора на местно ниво и активната гражданска позиция.
Става въпрос за това, да се даде възможност на европейските градове и техните околности за разглеждането на участието на младите хора, осигуряването на равни възможности за младежта и
устойчивото развитие на младежките структури като стратегически приоритети за тяхното средносрочно и дългосрочно развитие в процеса на постигане на по-добро качество на живот.
Става въпрос за това, да се допринесе за по-голямо признаване на титлата Европейска младежка
столица на всички нива, като инструмент за прилагане на европейските политики на местно ниво,
за укрепване на взаимодействието между европейските институции и местните органи и като модел
за подражание за по-нататъшното развитие на политиките за младежта в други европейски общини.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
•
•
•
•
•
•

Европейски градове (от страни, членки на Съвета на Европа), бивши. Настоящи и бъдещи кандидати
за ЕМС
Градове извън Европа, които си сътрудничат с европейските градове посветили се на работа с младежта или със самата Мрежа
Европейски, между-регионални, национални, регионални и местни младежки организации и мрежи
и партньорски организации на тези организации и мрежи
Европейски, национални, регионални и местни обществени институции с дейности свързани с младежта
Други организации изявяващи се на европейско, международно, национално, регионално и местно
ниво, активно приобщаващи младите хора или работещи за младото поколение
Частни компании чиято социална отговорност е насочена към младежта като целева група.

ВРЪЗКИ
•

Членове на Мрежата на ЕМС са градове удостоени като Европейски младежки столици от Европейския младежки форум.
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•

•

Ключови партньори на Мрежата на ЕМС за градове които са кандидатствали в миналото или възнамеряват да кандидатстват за званието Европейска младежка столица в бъдеще и имат за цел да сътрудничат с Мрежата на ЕМС в този процес и да използват опита на мрежата в бъдещи инициативи
на градско ниво.
Институционални партньори са на държавни институции от глобално европейско ниво и частни
лица, които сътрудничат с тази мрежа и да имат цели и действия, свързани с нашето виждане, мисия
и цели.

КАНАЛИ
•
•
•
•

ОБЩУВАНЕ
ПЛАТФОРМИ
ИНСТИТУЦИИ
ПАРТНЬОРИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•
•

Европейско финансиране чрез различни Общностни програми на Европейския съюз за комплексни
действия в това КН.
Местно и национално финансиране на определени обучения, събития и дейности в това КН.
Медийни и други видове партньорства предоставящи определени ключови ресурси за дейностите и
проектите включени в това КН.

КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
ФИНАНСОВИ
НОУ-ХАУ ЧОВЕШКИ

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•
•
•

Местните администрации
Европейски, между-регионални, национални, регионални и местни младежки организации и мрежи
и партньорски организации на тези организации и мрежи
Европейски, национални, регионални и местни обществени институции с дейности свързани с младежта
Други организации изявяващи се на европейско, международно, национално, регионално и местно
ниво, активно приобщаващи младите хора или работещи за младото поколение

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

Основните разходи включват разходи, базирани на местоположението, хотелите за участниците, идващи извън Варна, разходи, свързани с използването на необходимата инфраструктура и оборудването за правилното ръководене на събитията
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КН 13 – InnoMove
Тази инициатива изгражда мрежа за младежки обмени, чрез които социалните иновации се провеждат
от млади хора от Варна в серия от проекти, събития и обучения на Европейско ниво. Основната цел е
обвързване на Варна и Европа чрез младите хора.

СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•
•
•

Става въпрос за европейските проекти за младежка мобилност Еразъм+ и Младежката мрежа SALTO
Става въпрос за създаване на партньорства и използване на вече наличните такива за подпомагане
на професионалното развитие на младите хора от Варна
Става въпрос за разширяване на хоризонтите на младите хора чрез отваряне на вратите към Европа

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
•

МЛАДИТЕ ХОРА от Варна

ВРЪЗКИ
•
•
•

С МЛАДЕЖИТЕ: информиране, насърчаване и подкрепа за включването им в проекти за мобилност
С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ДРУГИ СТРАНИ: установяване на
партньорства и търсене на подкрепа за проектите за мобилност
С ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ВАРНА: ще насърчаваме местните организации да разширяват обсега на
своята дейност до европейски мащаби и да популяризират възможностите за мобилност сред своите
членове

КАНАЛИ
•
•
•
•

ОБЩУВАНЕ
ПЛАТФОРМИ
СОЦИАЛНИ МЕДИИ
ПАРТНЬОРИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•
•

Европейско финансиране чрез различни Общностни програми на Европейския съюз за комплексни
действия в това КН.
Местно и национално финансиране на определени обучения, събития и дейности в това КН.
Медийни и други видове партньорства предоставящи определени ключови ресурси за дейностите и
проектите включени в това КН.
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КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•
•

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
ФИНАНСОВИ
НОУ-ХАУ
ЧОВЕШКИ

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•
•

Мобилизиране, информационни кампании
Партньорство

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•

ЕВРОПЕЙСКИТЕ МРЕЖИ
ПАРТНЬОРСКИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ: младежки НПО от Европа приемащи ролята на партньор и домакин за ключови дейности, както
изложено в настоящото описание

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

Основните разходи включват комуникация, управление на партньорствата и
пътни

КН14- ВАРНА на КАРТАТА
СТОЙНОСТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•
•
•

84

Това е програма на Европейска младежка столица, която не се ограничава само
до Варна, България, но се простира физически до цяла Европа.
Става въпрос не е само за свързването на младото поколение и заинтересованите страни с Варна, но също така и за свързването на Варна с останалата част
на Европа.
Става въпрос за младежта в движение, като се подчертава и от водещата инициатива Европа 2020.
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
•
•
•

Бивши и бъдещи Европейски младежки столици
Младежи от побратимени с Варна градове
Всеки друг град, младежка организация, неформална група който/която изяви
желание да бъде част от домакинството за INNOWAVE 2017 и организирането
на партньорски събития и проявява разбиране за това как созиалните иновации могат да бъдат част от живота на младото поколение в техните градове и
държави.

ВРЪЗКИ
•

•
•

С МЛАДЕЖИ ОТ ДРУГИ СТРАНИ: взаимодействия на място провеждани
във всяко кътче на Европа под формата на обучения, събития в публичното
пространство, събития провокиращи структурен диалог, доброволчество или
други форма на взаимодействие
С ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ДРУГИ СТРАНИ: равноправно
сътрудничество преминаващо в съвместно създаване на програмата на Варна
за Европейска младежка столица през 2017 г.
С ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ВАРНА: ще насърчаваме местните организации да
разширяват обсега на своята дейност до европейски мащаби. Ние ще насърчаваме участието и партньорското присъствие в проекти и дейности, провеждани извън Варна и България.

КАНАЛИ
•
•

•

ОБЩУВАНЕ: общуван е на място с европейската младеж в различни дестинации извън Варна и България.
ОБЛАЧНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ: сътрудничеството с партньорски
институции и процеса на мониторинг на проекти по това основно направление ще се управлява чрез специален инструмент за управление и мониторинг,
определено за това издание на програмата Европейска младежка столица.
СОЦИАЛНИ МЕДИИ: общуване в социални медийни платформи преди и
след отделни проекти и събития, даващо възможност за връзла на младите
хора извън Варна и България с INNOWAVE 2017.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
•
•

•

Европейско финансиране чрез различни Общностни програми на Европейския съюз за комплексни действия в това КН.
Донорско сътрудничество с институции от трети страни, които имат общи
цели с събитията организирани от партньорски организации на INNOWAVE
2017 извън Варна и България, включващи държавни институции, местна
администрация, културни институти или частни компании и медиите чрез
пари1ни или непарични вноски.
Медийни и други видове партньорства предоставящи определени ключови ресурси за дейностите и проектите включени в това КН, включително медийни
партньорства на европейско ниво с Euronews, TV5 Europe, Deutsche Welle или
BBC.
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КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ
•
•
•
•

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: специфично оборудване и
места за провеждане на партньорските събития извън България.
ФИНАНСОВИ: разходи за човешки ресурси, материално-техническо обезпечение, свързани с местоположението и други разходи свързани с всяко от
събитията.
НОУ-ХАУ: професионално експертно мнение в зависимост от вида и местото
на провеждане на събитието, ноу-хау, което може да бъде принос от партньорски организации от страни извън България.
ЧОВЕШКИ: екипи и лица за технически и професионален мениджмънт, но
също така и за различни спомагателни дейности, доброволци за обществени
дейности.

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ
•
•

•
•

МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО: конкретни събития приобщаващи младото поколение към активно колективно
участие в прояви на открито.
СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ: конкретни прояви за обсъждане на бъдещето на
Европа, социалните иновации в местните общности в цяла Европа, а също
така и ролята на участието на младежта във формирането на обществото на
утрешния ден. Тези прояви предоставят възможност и за популяризиране на
съществуващите процеси на участие във Варна и анализиране как тези модели
могат да се мултиплицират в други региони и общности в Европа
ОБУЧЕНИЯ: професионални обучения в различни области свързващи и
приобщаващи младежта, които отключват социалните иновации посредством
участието на младежта.
МЛАДЕЖКА МОБИЛНОСТ: Посланическа програма на Варна за мобилност
на младите хора и младежките работници от Варна чрез ЕДС, младежкия обмен и мобилност на младежките работници.

КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРСТВА
•
•

ПАРТНЬОРСКИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ: младежки НПО от Европа приемащи ролята на партньор и домакин за ключови дейности, както
изложено в настоящото описание
ПАРТНЬОРСКИ ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ: държавни институции или местни администрации от други страни, извън България, културни
институти, международни частни компании участващи и популяризиращи
социални иновации като част от техните обществено и социално ангажирани
дейности.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ
•

86

Основните разходи включват разходи, свързани с местоположението, настаняване на участниците пътуващи за целта на събитията, разходи, свързани с
използването на необходимата инфраструктура и оборудване за правилното
провеждане на обучение и производствена дейност, пътни разноски на участниците и експертите и хонорари на експертите, когато не е възможно да се
установи сътрудничество с местните медийни институции, специфични разходи свързани с младежката мобилност
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ОТВОРЕНА ПЛАТФОРМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО:
INNOWAVE ЗА ВСИЧКИ
ВТОРИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП. КЛЮЧОВИ ДАТИ ОТ
КАЛЕНДАРА
Въпреки, че програмата покрива цялата календарна 2017 година, нашата цел е да дадем някои основни
опорни точки към програмата, към които могат да се привържат най-важните теми и да се създадат
общи ценности.
Нашият календар е съсредоточен на следните дати, честващи важно моменти от местно значение, както
и от значение за България, Европейската общност и света.
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ОТВОРЕНА ПЛАТФОРМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО:
INNOWAVE ЗА ВСИЧКИ
ТРЕТИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП. СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО
СЪТВОРЧЕСТВО
Третия основен принцип в съставянето на програмата за INNOWAVE е свободният достъп до участие в
създаването. Това всъщност обобщава всички дейности на централното управление целящи свързване
партньорските организации от Европа, България и Варна с програмата Европейска младежка столица.
Този открит достъп ще бъде улеснен чрез открити покани за участие, още от първата година на подготовката, 2015. В началото ще бъдат инициирани покани общо основание, но след изготвянето на програмата на централните прояви, и във връзка с главните датите на втория основен принцип, ще бъдат
инициирани специални покани за участие, свързан с тези конкретни събития.
Представете си INNOWAVE VARNA 2017 като пъзел, където няколкостотин партньорски организации се свързват и работят съвместно, за да осигурят уникални преживявания за всеки млад човек
от Варна, България и Европа. Това преживяване може да бъде усетено във физическото местоположение на Варна или да бъде засвидетелствано и почувствано в други части на света благодарение на
ключовото направление Варна в движение.
Следвайки предложените идеи и дейности от партньорските организации, всяко ключово събитие, всеки ключов момент ще бъде създаден съвместно от тези организации и въздействието на тези съвместни
действия ще се следи чрез инструментите на четвъртия основен принцип на тази платформа за съвместна работа.
Не на последно място, този свободен достъп до INNOWAVE 2017 може да стане ключов елемент от
наследството на програмата Европейска младежка столица за Варна, една съществуваща платформа за
съвместна работа, която може да се поддържа за в бъдеще и която ще даде възможност за ново сътрудничество и съвместна дейност с Варна като североизточен епицентър на младежка Европа.
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ОТВОРЕНА ПЛАТФОРМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО:
INNOWAVE ЗА ВСИЧКИ
ЧЕТВЪРТИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП. ИНТЕГРИРАНА МОНИТОРИНГОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Информационната система за наблюдение и ще изпълнява няколко роли в управлението на програмата
на Европейската младежка столица. Първо, това ще бъде важен инструмент за оперативно сътрудничество между централното управление на INNOWAVE 2017 и всички партньорски организации,
доброволци, спомоществователи в подготовката и изпълнението на проекта и дейностите.
Освен това МИС ще бъде най-важният инструмент за мониторинг на дейностите, резултатите и въздействието от INNOWAVE 2017. Тази система ще предостави лесен начин за отчет от страна на партньорските организации, а също и от страна на централното управление на базата на набор от показатели, определени за мониторинг на резултатите и въздействието на програмата. Този инструмент ще
бъде от първостепенно значение при отчитане пред Европейския младежки форум и пред всяка друга
финансираща или партньорска институция.

ОТВОРЕНА ПЛАТФОРМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО:
INNOWAVE ЗА ВСИЧКИ
ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ПРОЦЕС ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПОЛУЧАВАМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНАТА ИДЕЯ НА
INNOWAVE 2017 (������������ � �����������)
НАУЧАВАМ ПОДРОБНОСТИ ЗА ЦЕЛИТЕ И ПРОГРАМАТА
ВЗИМАМ РЕШЕНИЕ ДА СЕ ВКЛЮЧА В КОНКРЕТНО КЛЮЧОВО НАПРАВЛЕНИЕ КАТО ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕГИСТРИРАМ СЕ В МОНИТОРИНГОВАТА СИСТЕМА ИЗЛАГАЙКИ СВОЯТА РОЛЯ КАТО МЕСТНА, НАЦИОНАЛНА ИЛИ
ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
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СЛЕДЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА ПОКАНИТЕ ЗА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ОСНОВНИ ПРОЯВИ КЪДЕТО МОГА ДА
НАМЕРЯ ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОИТЕ ДЕЙНОСТИ
ПРЕДЛАГАМ СВОИ ДЕЙНОСТИ В МОЯ ГРАД, СТРАНА ИЛИ
ВЪВ ВАРНА
ПОДГОТВЯМ СВОИТЕ ПРОЕКТИ КАТО ИЗПОЛЗВАМ КОМУНИКАЦИОННИТЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИВЛИЧАМ ДОБРОВОЛЦИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАМИТЕ ЗА
ОБМЕН ИЛИ ОТ СВОЕТО ОБКРЪЖЕНИЕ
ИЗПЪЛНЯВАМ ПРОЕКТИТЕ СИ КАТО СЕ ОТЧИТАМ ПО КОНКРЕТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ С ПОМОЩТА НА МОНИТОРИНГОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
И НАКРАЯ, АЗ ПОЛУЧАВАМ ОТ СИСТЕМАТА МОЯ СОБСТВЕН
ОТЧЕТЕН ФОРМУЛЯР ЗА МОЯ ПРИНОС КЪМ INNOWAVE 2017
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Екип на
Европейска Младежка Столица
Реализацията на инициативата ЕМС ще бъде управлявано от отделно тяло излъчено специално за изпълнението на тази задача. УПРАВЛЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ЮРИДИЧЕСКИ РЕГИСТРИРАНА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА СТРУКТУРА ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ОБЩИНА ВАРНА ДА КООРДИНИРА ЕМС.
Екипът подготвящ кандидатурата (експерти от Община Варна, неправителствени организации и представители на неформални групи) ще предложат на Кмета и Дирекция Образование, Младежки дейности
и Спорт и ще участват при подбора на членовете на управителния съвет на тази управляваща структура.
Управителният съвет ще бъде пряко отговорен за Местната Работна група за Младежта.
Тези членове ще бъдат избрани по специално разработени критерии от екипа и общината, така че да
бъдат включени личности с доказана репутация в следните области: обществена работа, култура и изкуства, бизнес и туризъм, политики, Европейска администрация, местна диаспора, представители на
международни организации, активно включени в обществения живот.
Подборът ще има за цел да осигури конкурентен и професионален екип от личности, чиято отдаденост на инициативата и професионални контакти ще привлекат поддръжници на всички нива, така
че да обогатят управлението, организацията, идеите, популярността, допълнителното финансиране и
общественото включване.
Областите на действие са разпределени в 8 ОСНОВНИ ХОРИЗОНТАЛНИ СФЕРИ:
АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИДИЧЕСКИ-ФИНАНСОВИ I ПРОГРАМА И ОСНОВНИ СЪБИТИЯ
ПАРТНЬОРСТВА I СИСТЕМА И ЛОГИСТИКА
КОМУНИКАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА I СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКA I ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Екипът подготвящ кандидатурата се състои от представители на Община Варна и номинирани представители на младежки организации:
СВЕТЛАНА ПАСЕВА – ръководител на отдел Младежки дейности към Община Варна
ЙОРДАН ДЯНКОВ – Старши експерт в отдел „Младежки дейности” в Община Варна
ДАРИНА ИВАНОВА – Старши експерт в отдел „Младежки дейности” в Община Варна
МАЯ ДОНЕВА – представител на неправителствения сектор (Сдружение „ИДЕА”)
СТОЯНА СТОЕВА – представител на неправителствения сектор (Младежки Информационно Консултантски Център–МИКЦ)
НОРА СТЕФАНОВА – представител на неправителствения сектор (Сдружение „Варненски младежки
фестивал”)
ЛИЦЕТО ЗА КОНТАКТ назначено по време на подготовката, изпълнението и оценката на ЕМС в качеството му/ù на представител на общината ще остане непроменено като при настоящия етап на кандидатстване.
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КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ЦЕЛИ
Комуникационният план е изграден върху 3+1 стълба, които описват целите и етапите на кампанията.
Те имат за цел да носят комуникационното послание.
•
•
•
•

ИНФОРМАЦИЯ: осигурява информация свързана с концепцията за ЕМС и процесът свързан с
Варна като ЕМС2017. Основна информация за първия етап.
ОСВЕДОМЯВАНЕ: подсилване на информационната фаза, която има за цел да достигне по по-високо ниво на разбиране на концепцията
МОБИЛИЗИРАНЕ: таргетиране на вече спечелената аудитория, която има за цел да ги включи в
изпълнението.
ОЦЕНКА: поглед назад, основаващ се на обратната връзка събрана през годината на ЕМС.

Тези цели ще бъдат постигнати чрез интегрирана комуникация: промоционални методи, които ще се
подсилват взаимно, включително използване на добре установена визуална идентичност използвана
при всеки комуникационен материал и канал. Това съдържа официалното лого на програмата и цветовете определени в брандбука. Елементите ще бъдат стриктно спазвани от всеки партньор, желаещ да
промотира Варна2017.

АНАЛИЗ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА + КОМУНИКАЦИОННО ПОСЛАНИЕ+КАНАЛИ
Общо: 15-35/M+Ж/Градове+села

Демографски характеристики

Индивидуално

92

Целева
група

Послание

Комуникационен канал

15-18

Възможности да се запознаят с нови хора, да натрупат
опит, да се забавляват, да изразяват своята креативност

Училищни билбрдове, учители, младежки клубове, Facebook, печатни
материали, външна реклама, YouTube,
Instagram

19-25

Възможности за обучение, Уебстраница, младежки клубове, офиработа в мрежа, личностно
циална Facebook страница и тези на
развитие, трудов стаж, дей- младежките НПО, Instagram, мобилни
ности, които представляват приложения, прес-съобщения, външна
личен интерес, международ- реклама, събития, партньорски комуни събития
никационни канали, YouTube
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Демографски характеристики

26-35 Личностно + организационно развитие, партньорства,
европейски мрежи, промотиране
Организацион- Youth NGOs
Работа в мрежа, обмен на
но-/институнай-добри практики, предационалноl
ване на знания, наемане на
работа, развитие, видимост
Местни/наБрандиране, видимост,
ционални
промотиране, европейинституции
ски мрежи, партньорства,
местна подкрепа за бъдещи
събития
ЗаинтеПромотиране на марката
ресувани
(европейско, национално,
страни
местно ниво), възможност
за работа
Европейско
Засилване на позиции на
ниво местно ниво, промотиране,
работа в мрежи

Местна преса, уебстраници, партньорски комуникационни канали,
радио реклами, външна реклама,
събития, Facebook, YouTube
Прес съобщения, Facebook, уебстраници, външна реклама, отворени
срещи
Местна+национална преса, уебстраници, външна реклама, събития

Местна+национална преса, уебстраници, външна реклама, събития
Мрежа на Европейските Младежки
Столици, twitter, прес съобщения,
събития

Запазвайки стълбовете на този план, комуникационните моменти се градят около 3 ключови думи
като хаштагове.
Кога?
Хаштаг
2015/II полугодие #innoDARE
(Информация)

Ключово послание
Дръзни да изследваш •
нахраниш ума си •
се отвориш •

2016/I полугодие #innoFEEL
(Осведоменост

Почувствай промяната •
Очертай своя хоризонт •
Почувствай се нов •
добър •

2016/II полугодие #innoACT
2017
(Мобилизиране)

силен
Действаме заедно •
Действаме да постиг- •
нем
•
привлечем
•
развием
•
вдъхновим
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Как
преса
присъствие на събития
печатни материали/брандиране
на града
присъствие на събития
печатни материали/брандиране
на града
преса
подготвителни материали
присъствие на събития
печатни материали/брандиране
на града
преса
партньорски и собствени проекти
сътрудничество с МЕМС
(церемония по предаване на
титлата)
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ПОДРОБЕН КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН

НИВА НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
ОСНОВНО – Варна. Комуникациите на това ниво имат за цел да достигнат до населението на Варна,
тъй като те са първостепенната целева група на проекта и те трябва да знаят и да разбират какво представлява Европейската младежка столица и с какво този проект ще допринесе за качеството на техния
живот.
На това ниво целевите групи имат следните участници:
Целева група
Индивидуален

15-18

19-25

26-35

94

Послание

Комуникационен канал

Възможност да се запознаеш с
други хора, да натрупаш опит,
да се забавляваш, да изявиш
своя творчески потенциал

Училищни билбордове, директни
послания–учители,
младежки клубове, Facebook,
печатни материали, външно
брандиране, YouTube, Instagram

Възможности за обучение, създаване на контакти, личностно
развитие, професионален опит,
дейности съответстващи на вашите интереси, международни
събития

Интернет страници, младежки
клубове, facebook официален
профил+профили на младежките НПО, instagram, мобилни
приложения, информационни
бюлетини, външно брандиране,
събития, партньорски комуникационни канали, youtube

Личностно + организационно
развитие, партньорство, европейски мрежи, популяризиране

Местна преса, интернет страница, партньорски информационни канали, радиореклама,
външно брандиране, събития,
facebook, youtube
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Организационно/
институционално

Местни
младежки
НПО

Създаване на контакти, найдобри практики, предаване на
знания, наемане на работа, развитие, онагледяване,

Информационен
бюлетин,
Facebook, интернет страница,
директни послания, външен
брандинг, открити заседания

Местни
институции

Брандиране, онагледяване, популяризиране, европейски мрежи, партньорства, местна подкрепа за бъдещи събития

Местна+назионална преса, директни послания, интернет
страница, външно брандиране,
събития

Заинтересовани страни

Популяризиране на бранда
(ЕС, национално, местно), възможно наемане на работа

Местна+национална
преса,
директни послания, facebook,
външно брандиране, събития

СРЕДНО – това ниво включва населението на Варна и България. Тук ние се насочваме към населението
на местно и национално ниво, тъй като след жителите на Варна, всички живеещи в България трябва да
бъдат запознати с възможностите свързани с проекта за Европейска младежка столица и със силните
страни на Варна.
На това ниво (основно + средно) целевите групи имат следните участници:

Индивидуален

Организационно/
институционално

Целева група

Послание

Комуникационен канал

15-18

Възможност да се запознаеш с
други хора, да натрупаш опит,
да се забавляваш, да изявиш
своя творчески потенциал

Училищни билбордове, директни послания–учители, младежки клубове, Facebook, печатни
материали, външно брандиране,
YouTube, Instagram

19-25

Възможности за обучение, създаване на контакти, личностно
развитие, професионален опит,
дейности съответстващи на вашите интереси, международни
събития

Интернет страници, младежки
клубове, facebook официален
профил+профили на младежките НПО, instagram, мобилни
приложения, информационни
бюлетини, външно брандиране,
събития, партньорски комуникационни канали, youtube

26-35

Личностно + организационно
развитие, партньорство, европейски мрежи, популяризиране

Местна преса, интернет страница, партньорски информационни канали, радиореклама,
външно брандиране, събития,
facebook, youtube

Местни
и
национални
младежки
НПО

Създаване на контакти, найдобри практики, предаване на
знания, наемане на работа, развитие, онагледяване

Информационен
бюлетин,
Facebook, интернет страница,
директни послания, външен
брандинг, открити заседания
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Местни/
национални
институции

Брандиране, онагледяване, популяризиране, европейски мрежи, партньорства, местна подкрепа за бъдещи събития

Местна+национална
преса,
директни послания, интернет
страница, външно брандиране,
събития

Местни
и
национални
заинтересовани страни

Популяризиране на бранда
(ЕС, национално, местно), възможно наемане на работа

Местна + национална преса,
директни послания, facebook,
външно брандиране, събития

ВИСОКО – това ниво включва основното и средното ниво допълнени с населението на Европа. На това
комуникационно ниво целта е да популяризира Варна и Европейската младежка столица на европейско
ниво за да привлече туристи и заинтересовани страни да участват и да се включат в живота и дейностите
на града.
На това ниво (основно + средно + европейско) целевите групи имат следните участници:

Индивидулен

Организационни
институционално
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Целева група

Послание

Комуникационен канал

15-18

Възможност да се запознаеш с
други хора, да натрупаш опит,
да се забавляваш, да изявиш
своя творчески потенциал

Училищни билбордове, директни послания–учители, младежки клубове, Facebook, печатни
материали, външно брандиране, YouTube, Instagram

19-25

Възможности за обучение, създаване на контакти, личностно
развитие, професионален опит,
дейности съответстващи на вашите интереси, международни
събития

Интернет страници, младежки
клубове, facebook официален
профил+профили на младежките НПО, instagram, мобилни
приложения, информационни
бюлетини, външно брандиране,
събития, партньорски комуникационни канали, youtube

26-35

Личностно + организационно
развитие, партньорство, европейски мрежи, популяризиране

Местна преса, интернет страница, партньорски информационни канали, радиореклама,
външно брандиране, събития,
facebook, youtube

Местни, национални и
европейски
младежки
НПО

Създаване на контакти, найдобри практики, предаване на
знания, наемане на работа, развитие, онагледяване,

Инфор
мационен бюлетин, Facebook,
интернет страница, директни
послания, външен брандинг, открити заседания
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Местни/
национални
институции

Брандиране,
онагледяване,
популяризиране, европейски
мрежи, партньорства, местна
подкрепа за бъдещи събития

Местна+национална преса, директни послания, интернет страница, външно брандиране, събития

Заинтересовани страни

Популяризиране на бранда
(ЕС, национално, местно), възможно наемане на работа

Местна+национална
преса,
директни послания, facebook,
външно брандиране, събития

Европейско
ниво

местни силни страни, популяризиране, създаване на контакти

Мрежа на европейските младежки столици, twitter, информационен бюлетин, събития

НИВА НА КОМУНИКАЦИЯ
За да илюстрираме нашата представа за комуникационната дейност и предаването на послания, ние
обединихме методите на комуникация в информационни нива: какво трябва да се знае за Европейската
младежка столица на различните етапи на комуникацията? Представяме типовете информация, която
следва да се предаде във формата на въпроси и прости изречения, ключови думи.
INFO 1 A
Какво е Европейската младежка столица–титлата, историята, Европейската младежка столица,
Мрежата на европейските младежки столици
Каква е ползата от Европейска младежка столица?
Как Варна стана една от тях?
Какво трябва да се знае за програмата на Варна за Европейска младежка столица?
Кои са ключовите елементи от програмата?
INFO 2 A
Какви дейности трябва да се очакват от тази програма за Европейска младежка столица?
Кой може да се включи и по какъв начин?
Може ли всеки да предлага идеи за проекти и мероприятия? Какви видове дейности, проекти и
идеи могат да се предлагат?
Мога ли да бъда партньор/ организатор/ доброволец?
Как може Европейската младежка столица да подпомогне моята дейност?
ОСВЕДОМЕНОСТ 1 A
Варна е Европейска младежка столица 2017 г.
Програмата на Европейска младежка столица 2017 г.
Дейностите включени в програмата
Възможности за участие
Ползата от и целите на програмата
МОБИЛИЗИРАНЕ 1+2 A
Дейностите и мероприятията включени в програмата
Възможности за участие–покана за действие: доброволчество (МОБ 1), участници (МОБ 1+2),
партньори (МОБ 1)
ОСВЕДОМЕНОСТ 3 A
Постижения
Резултати
Наследство
Мрежа на европейските младежки столици и бъдещи проекти
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КОМУНИКАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Прилагаме примери за дейностите чрез които възнамеряваме да предадем няколко комуникационни
послания. Тези дейности са свързани с изпълнението на няколко комуникационни мероприятия предназначени за определени събития или проекти
Представяйки идеите за популяризиране на дейностите сме се опитали да използваме игра на думи с
името на проекта: InnoWave–Innovation and Wave (Иновация и Вълна).
КАКВО ИМА В КУТИЯТА? – Кутии пълни с рекламни материали (стикери, химикалки, баджове и др.)
поставени в няколко бара край брега на морето и много оживени места в града. Съдържанието на кутиите може да бъде извадено само ако се действа заедно с друг човек или приятел. Рекламните материали
и малката игра ще помогнат за разнасянето и разпространението на посланията на Варна 2017. Кутиите
ще се придружават от членове на екипа или доброволци, които ще помагат в приканването на хората да
се включат в играта и да отговорят на някой въпрос. Ние вярваме, че посредством организирането на
игри комуникационните послания ще бъдат разпростарнени по-бързо.
Съревнования – представяме си два два основни типа съревнования:
1. Вземи предмет който не използваш и иновирай! Създай нещо което може да бъде полезно
за някого. Придай ново свойство на предмета, но така, че новото свойство да е различно от
първоначалното предназначение на предмета.
2. Предложи място което може да бъде използвано за нещо друго. Например: кафе–там
можеш да си купиш/да пиеш кафе, но може да се използва и за провеждане на семинар, за
разпространение на книги и т. н.
WAVEboarder – картонен сърфист без глава поставен в изключително посещавани места на града.. Главата на сърфиста е така изрязана, че всеки може да си постави главата зад картона така, че той/тя да бъде
сърфиста. Посланието: хвани вълната на Европейската младежка столица, използвай предоставената
възможност и се възползвай по най-добрия начин от преживяванията, които предлага Европейската
младежка столица. Всеки ще бъде фотографиран като ЕМС сърфист, а фотографиите ще бъдат публикувани на Facebook траницата на Варна 2017.
ПОСЛАНИЕ В БУТИЛКА – Какво Варна има да каже на Европа? Тази дейност ще се състои в отправянето на „призив“: изпрати своето послание до Европа по старомоден начин. Участниците ще могат за
напишат своите послания и да ги пуснат в морето в стъклени бутилки. Посланията ще бъдат написани
на фирмени бланки, съдържащи данните за връзка с проекта (Facebook страница, официална уеб-страница) заедно д данните за връзка с автора на посланието (име, Facebook страница или e-mail). Целта е да
се проследят посланията, като се има предвид, че след изпращането им ние ще организираме публична
покана с цел да се информират хората за изпратените послания и да се приканят да публикуват във
Facebook страницата на Варна 2017 получените послания и отзивите за тях.
WAVEmob – проект, организиран в миналите и бъдещи Европейски младежки столици. Идеята е проста:
да се съберат колкото може повече хора на един площад или място в града и да махат на другите Европейски младежки столици. “Помахай на …(напиши името на града–ЕМС тук)…. ”. Хората събрани във
всеки града–ЕМС ще помахат на другите. Това ще се излъчва по Интернет, вероятно чрез Skype. Това
може, също така, да бъде и опит за поставяне на рекорд на Гинес: най-много хора, махащи по едно и
също време в различни страни.
ПОСВЕТЕНИ НА ПРОГРАМАТА ВИДЕОКЛИПОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ – през годината на ЕМС, с помощта на доброволци, ние ще направим видеоклипове включващи отзиви и препоръки. Целта е да се
публикуват тези видеоклипове по време и след приключване на годината на ЕМС за да се популяризират
дейностите, проектите и усещането за програмата. След приключване на годината на ЕМС ще публи-
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куваме материали включващи отчети за дейностите, проектите, мероприятията и доброволците взели
участие в прогармата.

КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ
ONLINE A
◉ Facebook: уверени сме, че посредством добра Facebook комуникация можем да достигнем до
критичен брой хора, които взаимодействайки със страницата ще станат пропагандатори на програмата.
■Официална: най-главната Facebook страница, която може да се ползва в течение на целия
проект. Целта е да се създаде ангажирана аудитория, която общувайки през страницата да
популяризира програмата.
■Младежки НПО: освен използването на официалната Facebook страница, идеята е да се засили централизираната комуникация с помощта на участващите младежки НПО, които да
разпространяват посланията от официалната страница по техните собствени канали.
■Партньори: участващите партньори също ще разпространяват посланията от официалната страница чрез техните собствени страници.
◉ Youtube: един добър канал за споделяне на жидео материали с нашата публика. Целта е да се
създадат връзки и да се създаде единна комуникация: да се публикува на Facebook съдържанието
публикувано на Youtube канала на програмата, като по този начин да се привлича аудитория и за
двата канала.
◉ Instagram: развиващ се канал за споделяне на фотографии, който може да бъде много полезен за
предаването на послания под формата на фотографии. Материалите публикувани тук също могат
директно да бъдат публикувани на Facebook страницата, така можем да привлечем хората и към
Instagram профила на програмата.
◉ Website: официалната страница предлага повече възможности за публикуване на по-голям обем
информация. Този канал също може да бъде свързан с Facebook, така, че известен обем информация да бъде споделян във Facebook директно от официалната страница и по този начин да се
обезпечават посещения на страницата.
◉ Twitter: един канал особено подходящ за комуникация на европейско ниво. Материалите публикувани тук също могат директно да бъдат свързани с уебстраницата и Facebook страницата на
програмата.
◉ Информационен бюлетин: може да бъде месечен или седмичен в зависимост от обема на съответната информация, която да бъде предадена на пресата или на доброволците. Това е един лесен
начин за изпращане на нашата специализирана и целенасочена информация.
◉ Местната преса: новинарски портали, които могат да споделят послания излъчени от програмата.
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OFFLINE A
◉ Училищни билбордове: лесна за използване и ефективна комуникация, насочена към младите
хора в училищата.
◉ Директен маркетинг–директни послания: при него основен фактор са хората. На първо място,
този комуникационен метод може да бъде адресиран към младите хора в училища, университети
и младежки неправителствени организации. Уверени сме, че предаването на посланията с помощта на хората ще има положителен ефект за популяризирането на програмата.
◉ Младежки клубове: те имат ключова роля в отправянето на послания и мобилизирането на
младите хора, заедно със споделянето на послания публикувани посредством различните комуникационни канали използвани от програмата.
◉ Печатни материали: лесен начин да оставим след себе си печатна информация, която когато е
представена по атрактивен начин и и е отредена специална роля, може да носи отправеното послание за дълъг период от време и да може дори да бъде препредавана между присъстващите.
◉ Външно брандиране: ключов елемент в разпространението на информация към голям брой
хора. С помощта на елементите на външната реклама осигуряваме метода на рекламните връзки:
човек вижда реклама на програмата и след това я свързва с послание във Facebook. Посланието
ще остане в главата му са определен период от време, което може да допринесе за почвата на нови
последователи по онлайн каналите.
◉ Мероприятия: представяния, дискусии лице в лице или просто „печатно“ присъствие. Всяко от
тях може да се използва за популяризиране на програмата и мобилизационни дейности.
◉ Радио реклама: насочена основно към младите хора, представяме си създаването на партньорства с местните/национални радиостанции, които да предават посланията на Европейската младежка столица.
◉ Мрежа на европейските младежки столици: работата с другите Европейски младежки столици
е полезна за пропагандиране на мобилизирането и привличането на европейски младежи във
Варна.
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AWAR. 3

MOB. 2

ОСНОВНО+
СРЕДНО+
ВИСОКО

януари
2017
декември
2017

ОСНОВНО +
СРЕДНО +
ВИСОКО

Действаме заедно
Действаме за да постигнем
привличаме
развиваме
вдъхновяваме

#innoACT

AWAR. 2 + MOB. 1

ОСНОВНО+
СРЕДНО +
ВИСОКО

юли
2016
декември
2016

януари
май
2018

Почувствай разликата
твоите хоризонти
Почувствай новото
добър
с възможности
Действаме заедно
Действаме за да постигнем
привличаме
развиваме
вдъхновяваме

#innoFEEL
#innoACT

INFO 2 + AWAR. 1

ОСНОВНО +
СРЕДНО

#innoFEEL

#innoDARE
#innoFEEL

Почувствай разликата
твоите хоризонти
Почувствай новото
добър
с възможности

Осмели се да изследваш
дай храна на ума си
отвори се
Почувствай разликата
твоите хоризонти
Почувствай новото
добър с възможности

Осмели се да изследваш
дай храна на ума си
отвори се

януари
2016
юни
2016

#innoDARE

INFO 1.

ОСНОВНО

ПОСЛАНИЕ

ноември
2014
декември
2015

HASHTAG

ИНФОРМАЦИОННО НИВО

НИВО НА
ЦЕЛЕВАТА
ГРУПА

ПЕРИОД

КОМУНИКАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

* присъствие на събитията
* печатни материали
* преса
* сътрудничество с NEYC

* присъствие на събитията
* печатни материали/ брандиране на града
* преса
* Партньорски + собствени
проекти * сътрудничество с
NEYC (церемония на предаване)

* присъствие на събитията
* печатни материали/ брандиране на града
* преса
* Партньорски + собствени
проекти * сътрудничество с
NEYC (церемония на предаване)

* присъствие на събитията
* печатни материали/ брандиране на града
* преса
* подготвителни проекти

* преса
* присъствие на събитията
*печатни материали/ брандиране на града

КАК

Посветени на програмата
видеоклипове и публикации

WAVEmob

Послание в бутилка

Конкурси, WAVEboarder

Какво има в кутията?

ПРИМЕРНИ
ДЕЙНОСТИ

(графичен източник: www.e-volunteerism.com)
Портфейла от проекти по Младежки столици в действие е вече финансирано за Подготвителната 2015
година.

НИЕ ВЕЧЕ ДЕЙСТВАМЕ
Вече има утвърден портфейл от 10 на проекта за участие, които ще се реализират през 2015 г. с финансиране от Европейския съюз чрез програма Младежта в действие (Направление 4.6, Стратегически
партньорства). В случай на спечелване на титлата Европейска младежка столица 2017, тези проекти ще
са част от първата подготвителна година за инициативата InnoWave Варна 2017.

1. THE CAMPER – ПРОВЕЖДАН ОТ КЛУБ ПО УЛИЧНИ ИЗКУСТВА И ЕКСТРЕМНИ
СПОРТОВЕ POWER JUMP
Идеята на инициативата е да се създаде мобилен информационен център в услуга на младежта с цел популяризиране на младежките организации и събитията в града и инициативите на ЕМС. Инициативата
ще продължи най-малко 18 месеца и ще се провежда в 10 различни района на територията на община
Варна. Ще включва 10 дейности, мероприятия и демонстрации във всеки район привличайки вниманието на жителите на Варна към инициативата ЕМС и младежкото измерение в живота на града. По време
на провеждане на мероприятията от инициативата всеки ще има възможност да участва в организираните дискусии, представяния, игри и други съгласувани дейности. Екипа пътуващ с караваната ще бъде
редовно обучаван да може да предоставя актуална информация и консултации на младежки теми на
местно, национално и европейско ниво. Инициативата The Camper ще осигури лесен достъп на жителите на Варна до информация за младежките дейности показвайки, че инициативата ЕМС е ориентирана
към хората и достъпна за всеки. Инициативата популяризира активното участие на младите хора в обществото и интеграцията на изолираните младежки групи в градската среда–ключови елементи, които
следва да бъдат разработени при кандидатстването за Европейска младежка столица.

2. MOBILITY PARK – ПРОВЕЖДАН ОТ DEMO ASSOCIATION
За да подхранят нарастващия интерес сред младите хора към алтернативната градска мобилност, млади професионални велосипедисти, блейдъри, скейтбордисти се събират, за да организират уникално
по рода си място за срещи, практика и онагледяване. Велосипедния парк ще бъде домакин и на други
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видове спорт и физическа активност, като надбягване, фитнес, баскетбол, хек с мрежа, трамплин, катерене по въже и паркур. Инициативата е с продължителност 18 месеца. Екипът ще изготви до съвременен и функционално пригоден проект на парка на базата на техния опит и знания за тези спортове
и тяхната локална динамика (разпространението им по места). Проекта ще обедини достиженията на
Европа в изграждането на подходящи съоръжения обогатени с иновации на местно ниво. Началния
етап на строителството ще събере млади доброволци от съответните субкултури за да подготвят терена
за строителство. За да осигурят подходящо място и да привлекат вниманието на обществеността към
бъдещия парк, организаторите ще поемат домакинството на няколко тематични спортни мероприятия
и ще рекламират площадката като ключово място за провеждане на бъдещи мероприятия от местно и
национално значение. Инициативата популяризира активното участие на младите хора в обществото,
създаването на открито пространство за младежки културни изяви, неформални обучения и младежко
сътрудничество–ключови елементи, които следва да бъдат разработени при кандидатстването за Европейска младежка столица.

3. СКЕЙТ ЗОНА – ПРОВЕЖДАН ОТ СКЕЙТ КЛУБ ВАРНА
Инициативата Скейт зона включва създаването на специално пространство за младите хора които се
интересуват от скейтинг. Зоната ще бъде създадена в централната част на Варна за период от 18 месеца
и ще привлича младежката общественост към една значима субкултура като скейтинга. Тя ще предложи
на младите хора различни дейности свързани със скейта и ще им предостави поле за социални контакти,
изграждане на нови връзки и водене на активен начин на живот. Младите хора ще имат възможност да
се учат от по-възрастните скейтъри в града които за емблематични за този спорт както на местно, така
и на национално ниво. Това ще ги мотивира и ще им предостави възможност за емпирическо обучение
основано на примера. Дейностите ще дадат възможност на младите хора да развият социални умения,
самочувствие и способност за концентрация. Инициативата Скейт зона е привлекателен начин да се
включат младите хора и да се покаже, че инициативата ЕМС представя многообразието в интересите и
културата на младежта. Инициативата популяризира активното участие на младите хора в обществото,
създаването на открито пространство за младежки културни изяви, неформални обучения и младежко
сътрудничество–ключови елементи, които следва да бъдат разработени при кандидатстването за Европейска младежка столица.

4. ДОБРОВОЛЕЦ ДНЕС, МЛАД ЛИДЕР УТРЕ–ПРОВЕЖДАН ОТ МЛАДЕЖКИЯ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Инициативата има за цел да привлече и обучи доброволци за създаването на подходящ екип в подкрепа
на инициативата Европейска младежка столица. Дейностите включват набиране, насочване, неформално обучение, мотивиране и развитие на 60 души доброволци, които ще бъдат разпределени в различни
работни групи свързани с основните теми от кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица.
Доброволческите групи ще организират различни младежки мероприятия покриващи основните проблеми и теми на инициативата ЕМС. Ще бъде разработена широка информационна кампания включваща публикуване и разпространение на бюлетин популяризиращ основните дейности и инициативи
на ЕМС във Варна (9 издания); серия от пресконференции, представяния и мобилни информационни
табла популяризиращи инициативата ЕМС и доброволческата дейност като ключов инструмент за обединяване на младите хора за една обща кауза. Дейностите ще се провеждат в продължение на 18 месеца.
Инициативата популяризира активното участие на младите хора в обществото, неформалното обучение
и иновативни подходи към младежката заетост – ключови елементи, които следва да бъдат разработени
при кандидатстването за Европейска младежка столица.

5. МЛАДЕЖКА МЕДИЯ – ПРОВЕЖДАН ОТ OVR
Инициативата включва изработването на различни видео материали, представящи всички етапи на
подготовката и последващото включване на младежкия сектор във Варна в инициатива ЕМС. Ще бъдат
представени различни младежки събития и ще бъдат изработени видео материали с известни личности
подкрепящи кандидатурата на Варна за европейска младежка столица. Ще бъдат създадени партньорства с големи Интернет портали с цел да се достигне до широката публика. Ще бъдат разработени аудиоBidbook | Varna 2017 - European Youth Capital Candidate
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клипове, които ще се предават по български и международни радиостанции. Дейностите ще продължат
18 месеца и ще се провеждат от екип от 15 доброволци, предварително обучени в областта на журналистиката, електронните медии и аудио-визуалните изкуства. Инициативата популяризира активното
участие на младите хора в обществото, неформалното обучение и иновативни подходи към младежката заетост–ключови елементи, които следва да бъдат разработени при кандидатстването за Европейска
младежка столица.

6. КИНОФЕСТИВАЛ „КАРАНТИНАТА“ – ПРОВЕЖДАН ОТ СДРУЖЕНИЕ ДЕДАЛ
Основната цел на събитието е да подкрепи и популяризира младите артисти (на възраст 16–30 години)
с интереси в създаването на късометражно кино. Дейностите по инициативата ще продължат 14 месеца
и ще включват неформални обучения и работни срещи с участниците с цел да ги подпомогнат в процеса на създаването на собствени продукции. Със създадените продукции на всички участници ще бъде
организиран фестивал на късометражното кино представляващ отворено пространство за младежка
култура. Кинофестивалът Карантината подкрепя ЕМС като осигурява подкрепа на млади артисти изваждайки ги от състоянието на „карантина“, от състоянието на изолация от артистичния свят на успешните и школувани артисти. Организаторите възнамеряват да превърнат фестивала в ежегодно събитие,
в място за международна работа в мрежа, за създаване на партньорства и за неформални срещи в дългосрочна перспектива. Самият фестивал ще се проведе два пъти по време на проекта. Инициативата
популяризира създаването на отворено пространство за младежки културни изяви, неформални обучения и нови иновативни подходи към младежката заетост–ключови елементи, които следва да бъдат
разработени при кандидатстването за Европейска младежка столица.

7. FUN CAPITAL – ПРОВЕЖДАН ОТ СДРУЖЕНИЕ „ВАРНЕНСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ” (ВМФ)
FUN CAPITAL ще продължи 18 месеца и ще предложи на младите хора на Варна редовно и повтарящи
се в дългосрочен план широкомащабни инициативи включващи дейности за здравословно прекарване
на свободното време и ефективно приобщаване на младежта. Ще се проведат 5 еднодневни крупни мероприятия, 10 обучения и серия работни срещи с цел да се приобщят младите хора, младежките организации и неформалните групи в процеса на подготовката, организирането и провеждането на местните
мероприятия като ключов елемент от инициативата ЕМС. Обученията ще бъдат фокусирани върху изграждането на капацитет и обмен на добри практики и в три от тях ще бъдат поканени гости от организации с опит в организирането на големи младежки мероприятия. Работните срещи ще се организират,
за да привлекат участници в практическата част на планиране и организиране дадено събитие. Всички
участници ще бъдат включени в изпълнението на всички 5 мероприятия в рамките на инициативата,
за да се приложи подхода на учене чрез правене и им се предостави реален практически опит в организацията и управлението на младежки мероприятия. FUN CAPITAL подкрепя инициативата ЕМС като
подпомага местния младежко сектор в съвместната мъ работа, в изграждането на партньорства и работа в мрежа и в изграждането на местен капацитет за организиране на големи младежки мероприятия.
Инициативата популяризира активното участие на младите хора в обществото, създаването на място
на открито за младежки културни изяви, пространство за неформални обучения, нови и иновативни
подходи към младежката заетост и културен плурализъм–ключови елементи, които следва да бъдат разработени при кандидатстването за Европейска младежка столица.

8. ОБЕДИНЕНА МЛАДЕЖ ЗА ВАРНА–ПРОВЕЖДАН ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ ЕКИП ЗА
ЕМС 2016 (В ПРОЦЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ)
Основната цел на инициативата е да подкрепи създаването на устойчив екип и групова среда за основния екип и доброволците в рамките на инициативата ЕМС. Голяма част от инициативата е съсредоточена върху развитието на дългосрочни партньорства с местни, национални и младежки НПО, заинтересовани страни и различни дейци в младежката, социалната и образователната област. Тази инициатива ще
продължи 18 месеца и включва няколко информационни срещи с граждани, срещи на фокус-групите с
младежките работници, обучения по тийм-билдинг и устойчивост на екипа и информационни и промоционални мероприятия за инициативата ЕМС. Тази инициатива е решаваща за безпроблемното функ-
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циониране на партньорствата и международните контакти в рамките на ЕМС. Инициативата популяризира активното участие на младите хора в обществото, осигурява пространство за неформалното
обучение и нови и иновативни подходи към младежката заетост и младежко сътрудничество–ключови
елементи, които следва да бъдат разработени при кандидатстването за Европейска младежка столица.

9. СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ ЧРЕЗ ТЕАТЪРА – ПРОВЕЖДАН ОТ СДРУЖЕНИЕ
ФЕНИКС
Основната цел на инициативата е да се включват млади хора в неравностойно положение в процеса на
подготовката и евентуалното провеждане на инициативата Варна–Европейска младежка столица 2017.
Те ще бъдат включени като активни участници чрез използване на методите предлагани от театъра и
сценичните изкуства. Младежката инициатива включва създаването на две театрални представления в
рамките на 12 месеца, и изнасянето на двете завършени театрални постановки пред местната публика
на Варна и на регионални и национални театрални форуми в България. Ще се включат 30 млади хора, 10
от които ще бъдат младежи в неравностойно положение, основно, такива с физически увреждания. Част
от резултата от тази инициатива ще бъде, че инициативата за Европейска младежка столица ще бъде
популяризирана из цялата страна като всеобща инициатива и същевременно ще се даде възможност
на хора в неравностойно положение да бъдат активни и да им се даде възможност да се изявят както
организатори на инициативи, домакин, на които са и които се популяризират от инициативата ЕМС.
Инициативата популяризира интегрирането на младите хора в неравностойно положение посредством
създаването на отворено пространство за младежки културни изяви–ключови елементи, които следва
да бъдат разработени при кандидатстването за Европейска младежка столица.

10. STARTUP CITY – ПРОВЕЖДАН ОТ НПО SOUL AWARDS
StartUp City е 18-месечна инициатива с основна цел наставлява и подготвя 90 млади предприемачи и
изобретатели от Варна и се гради на принципа на чиракуването – майсторска образователна концепция,
където всеки участник следва да създаде своя собствена уеб страница (етап на чиракуване, първите 6
месеца), да създаде и развие екип от 5 сътрудници (етап калфа, следващите 6 месеца), и да наеме и обучи
5 нови чираци (етап майстор, последните 6 месеца). За да се постигне целта на проекта, във Варна ще
бъде създадено споделено работно пространство. Проектът ще създаде устойчива среда за стартиране
и ще даде възможност на мотивирани млади предприемачи да общуват и развиват своите проекти като
се възползват от удобството на споделено работно пространство. Инициативата е съсредоточена върху
развитието на нови и иновативни подходи към младежката заетост.

ПОДГОТОВКА НА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА
СТОЛИЦА
Подготовката на 2017 година ще бъде разделена на 4 отделни периода:
•
•
•
•

2015/I, с основен фокус върху институциите, младежките политики и решения на местна основа.
2015/II, с основен фокус върху изграждането на мрежи и партньорства, осведоменост на местно и
национално ниво, специално сътрудничество с ЕМФ и подготовка на обществени събития на местно
ниво
2016/I, с фокус върху изграждането на партньорства и финансовите ресурси на различни нива, както и разрастващото се сътрудничество с ЕМФ и МЕМС.
2016/II, с фокус върху подготовката на събития, домакинстване на ЕМФ, партньорства и мрежи,
втори набор младежки инициативи за изработването на политики на местно ниво.
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По време на подготвителния период, КЛЮЧОВИТЕ ПРИОРИТЕТИ, които трябва да се вземат под
внимание:
P01. ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОСНОВА И УПРАВЛЕНИЕ
2015/I

2015/II

2016/I

***

*

**

2016/II
**

Създаване на управленческа структура на Европейска младежка столица, създаването на по-широки
механизми за взаимодействие, чрез които партньорите и други заинтересовани страни могат да имат
авторство в програмата на ЕМС.
P02. ПАРТНЬОРСТВА И РАБОТА В МРЕЖА
2015/I

2015/II

2016/I

*

***

2016/II
***

Инструменти за партньорства, съвместно подробно планиране на програмата, вътрешно комуникационни платформи, разработване на пълна програма с голям набор от местни, регионални, национални и европейски партньори.
P03. FUNCITY- (МЕСТНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОЕКТИ)
2015/I

2015/II

2016/I

*

***

**

2016/II
***

Две подготвителни събития на FunCity, включващи голям набор местни младежки НПО, други партньори и заинтересовани лица, които ще бъдат организирани. FunCity е съществуващ модел, който ще
бъде подсилен, за да получи пълното си европейско измерение до 2017 г.
P04. МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ И ИНИЦИАТИВИ
2015/I

2015/II

2016/I

***

*

**

2016/II
***

Този приоритет ще управлява необходимите решения и създаването на политики в изграждането на
условия за адекватно управление и сътрудничество за ЕМС2017.
P05. ЧЕРНОМОРСКА МЛАДЕЖ
2015/I

2015/II

2016/I

*

**

2016/II
**

Специално внимание ще бъде отделено на всички дейности в зависимост от стратегическия приоритет свързан с ролята на Варна и младите в Черноморския регион, включително инвестициите и
институционалното сътрудничество.
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P06. ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ И МРЕЖА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЛАДЕЖКИ
СТОЛИЦИ
2015/I

2015/II

2016/I

*

**

**

2016/II
***

Този компонент поставя фокус върху сътрудничеството с тези организации и мрежи, със специален
акцент върху проектно-ориентираното съвместно планиране в ЕМС2017.
P07. ОБЩЕСТВЕНО ВНИМАНИЕ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И КОМУНИКАЦИИ
2015/I

2015/II

2016/I

**

2016/II
***

Освен основните, общи, комуникационни дейности, този приоритет поставя специфичните отношения, които програмата на ЕМС иска да има с различните целеви групи и заинтересовани лица.
За да изгради тези връзки, е необходимо да се повиши общественото внимание и да се предприеме
осъществяването на интерактивни кампании.
P08. ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
2015/I

2015/II

2016/I

**

***

2016/II
**

Ние ще обърнем специално внимание на планирането на проекта и ще разработим проектопредложения за набиране на средства от местни, национални и европейски ресурси, включително обществени институции и частни компании.

МОНИТОРИНГ И ПОДГОТОВКА
Мониторингът на подготвителната фаза на програмата Европейска Младежка Столица ще бъде осъществяван чрез проследяване набор от индикатори, които са свързани с общите индикатори, наблюдавани по време на целия процес ЕМС2017. Индикаторите в тази фаза ще бъдат проследявани на вътрешно управленско ниво.
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2018

2019

2020

2021

* *

* * * * *

* * * * * * * * * * * * *

PROGRAM EVALUATION PROGRAM EVALUATION will take place
in the Q1 of 2018 and will set the basis for the
specific dissemination activities during 2018.
The final evaluation will be made public in
the InnoWave Report 2017 during Q2/2018.

PROGRAM AND DISSEMINATION
EVALUATION will be an enhanced
evaluation including results of the
dissemination activities which take place
during 2018. The InnoWave Extended Report
2017 will be made public in Q1/2019.

IMPACT EVALUATION will take place
in the beginning of 2021, after data will be
available for 3 full years after the EYC.

PROGRAM AND
DISSEMINATION
EVALUATION

IMPACT EVALUATION

* * * *

INTERIM
INTERIM EXTENDED EVALUATION adds
EXTENDED EVALUATION data to the normal interim evaluation based on
reports provided by partner organizations and
experts (media coverage, tourism, etc.) based
on an extended set of indicators provided
during the EYC year (Q13-Q16).

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2

2017

* * * * * * * * * * * *

Description

2016

INTERIM EVALUATION will be managed on
quarterly basis. From this point of view, the EYC
is seen as a process consisting of 16 quarters
(Q1-Q16). Interim evaluation will monitor
results based on A set indicators and will take
place immediately after closing each quarter.

INTERIM EVALUATION

Activity/Quarter

2015

MONITORING AND EVALUATING THE
EUROPEAN YOUTH CAPITAL

ОЦЕНКА
Ние разглеждаме ЕМС2017 като мониторингов процес от 5+3 години (1-кандидатстване, 2-подготовка, 1-изпълнение и разпространение, +3 години-мониторинг на въздействието).
F. МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА ще се осъществява на тримесечен период. От тази гледна точка, ЕМС
се разглежда като процес, който се състои от 16 тримесечия (Q1-Q16). Междинната оценка ще отразява резултатите заложени в А-индикаторите и ще се осъществява непосредствено след приключване на периода.
G. МЕЖДИННАТА ПОДРОБНА ОЦЕНКА допълва данни към стандартната междинна оценка, основаваща се на отчетите, подавани от партньорските организации и експертите (медийно покритие,
туризъм, пр.), които стъпват върху разширен набор от индикатори, осигурени по време на годината
на ЕМС (Q13-Q16).
H. ОЦЕНКАТА НА ПРОГРАМАТА ще бъде направена през първото тримесечие на 2018 г. и ще даде
основата за специфични дейности за разпространение на резултатите през 2018 г. Финалната оценка
ще бъде направена публично в доклада InnoWave 2017 през второто тримесечие на 2018.
I. ОЦЕНКАТА НА ПРОГРАМАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ще подсили оценката включително резултатите от дейностите по разпространение, които ще се проведат през 2018 г. Подробният доклад на
InnoWave 2017 ще бъде оповестен през първото тримесечие на 2019 г. (Q1/2019).
J. ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ще бъде направена в началото на 2021 г., след като бъде събрана и оценена информацията от трите пълни години след протичането на ЕМС.
ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
•
•
•
•

Междинни Вътрешни Доклади: всяко тримесечие, в зависимост от наблюдаваните резултати по
вътрешни индикатори
Докладът InnoWave 2017 – Q1/2018, основаващ се на данните осигурени от вътрешните и партньорските доклади
Подробен доклад InnoWave 2017 – Q1/2019, основаващ се на първоначалния доклад плюс разпространението на резултатите
Доклад за въздействието InnoWave 2017 – Q1/2021, основаващ се на данните проследяващи оказаното въздействие в период 2018-2021 г.
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МОНИТОРИНГЪТ И ОЦЕНКАТА ще бъдат координирани от специална група на централното управление с професионална академична помощ. По време на първия етап от подготовката ще бъдат идентифицирани специфични индикатори, които съдействат за проследяване на всички етапи от ЕМС.

НАСЛЕДСТВО И ТЕРИТОРИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
НАСЛЕДСТВОТО НА INNOWAVE ВАРНА 2017 ЩЕ БЪДЕ НОВА ВАРНА.
Програмата ще резултира в нов и подобрена репутация на Варна едновременно на НАЦИОНАЛНО
И МЕЖДУНАРОДНО НИВО, ще доведе нови контакти и интереси в българския и местен младежки
сектор, бизнес общността и обществената сфера, като цяло. Друга полза от факта, че Варна е първият
български град, който носи титлата Европейска Младежка Столица за 2017 г. ще е изграден капацитет за
управление на висок имидж.
На МЕСТНО НИВО ще имаме изградени нови организационни модели на работа в младежката сфера, подобрени организационни модели за работа с образователните и социалните институции и бизнес
сектора, нова управленска структура за координация на младежки събития в града, преоткрити и преобразувани пространства за събития, повишен организационен капацитет на младежките НПО, нови
създадени и подсилени партньорства, кръг от професионални младежки работници, доброволци ангажирани в процесите на градското развитие.
Управляващите структури, организации и развита култура за междусекторно сътрудничество ще имат
дългосрочна роля в подхранване наследството и изграждане въздействието и мултиплициращите резултати от ЕМС2017. ТОВА Е КЛЮЧОВ УСТОЙЧИВ ЕЛЕМЕНТ НА НАШАТА ПРОГРАМА.
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СЛЕД INNOWAVE
INNOWAVE ВАРНА 2017 ЩЕ ОСТАВИ ВАЖНО НАСЛЕДСТВО НЕ САМО НА МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО НИВО, НО И ЗА СПЕЦИФИЧНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН В КОЙТО СЕ НАМИРА
НАШИЯ ГРАД.
Планираните дейности ще ПОДПОМАГАТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА МЕСТНО, НАЦИОНАЛНО, РЕГИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО И ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ОБЩО ЧУВСТВО НА МЕСТНА ГОРДОСТ, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО ЩЕ ЗАТВЪРДЯТ НАШАТА ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ.

НАСЛЕДСТВОТО ЗА ВАРНА
INNOWAVE ВАРНА 2017 ЩЕ ПОДПОМОГНЕ РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА В ГРАДОУСТРОЙСТВЕН,
СОЦИАЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ ПЛАН по много уникален начин като промени отношението и
очакванията относно това, какво са способни да постигнат младите хора, след като им е предоставена
възможност да участват във взимането на решения.
Чрез програмата Европейска младежка столица, Варна ще се промени собствените си очаквания за това,
което е в състояние да постигне със СИЛАТА НА МЛАДИТЕ ХОРА.
Титлата ЕМС ще ни даде ТВОРЧЕСКАТА УВЕРЕНОСТ от която толкова отчаяно се нуждаем за да
можем да постигнем истинска и видима промяна.
Всичко това ще доведе до ПОВИШЕНО ЧУВСТВО НА ОТГОВОРНОСТ и ограничаване на корупцията, изтичането на мозъци и неучастието в изборите, ще отключи ИКОНОМИЧЕСКОТО И ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, създавайки по-многостранно и положително отношение към България от
страна на европейската младеж.
Всичко това ще доведе до ПОВИШЕНО ЧУВСТВО НА ОТГОВОРНОСТ и ограничаване на корупцията, изтичането на мозъци и неучастието в изборите, ще отключи ИКОНОМИЧЕСКОТО И ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, създавайки по-многостранно и положително отношение към България от
страна на европейската младеж.
Ние ще сме преминали през 5 + 3 години ИНТЕНЗИВНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ОЖИВЕНАТА МЛАДЕЖКА СЦЕНА НА НАШИЯ ГРАД, която ще генерира значително количество енергия за повишаване
на качеството на работата с младите хора във Варна, България и региона, а също така и за повишаване на
стремежа и амбицията за активно участие на младите хора (и не само) в подобни инициативи.
Шанса да покажем повече от себе си на Европа, ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ В МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ИНОВАЦИИ И В ДЕСТИНАЦИЯ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ЦЕЛИЯ КОНТИНЕНТ и в същото време да научим повече за себе си, за границите на нашите възможности и потенциал ще ни помогне да
постигнем зрелостта от която нашия град наистина нуждае.
КАТО СЕ ПОМИРИМ С НАШИТЕ СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ и приложим всичко научено в този
процес в бъдещите процеси на развитие, ще получим и шанс за по-добро бъдеще.
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НАСЛЕДСТВОТО ЗА БЪЛГАРИЯ
България се намира на кръстопътя на Запада и Балканите. Това парче земя, намиращо се някъде между
Сирия и Украйна, носи цялото културно наследство и гените, предадени му от народите, които го създават и преобразуват през вековете, като всеки от тях го е обогатил придавайки му обособен привкус.
Факта, че един от най-значимите градове на България ще носи титлата Европейска младежка столица,
ДАВА НА БЪЛГАРИЯ ШАНСА ДА ПОКАЖЕ СВОЕТО БОГАТСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕВРОПА.
Вместо да бъде периферия, тя за първи път ще се превърне в ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР И МЯСТО ЗА
СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ, предлагащо най-добрите и най-новите решения на важни проблеми, които могат да се използват, трансформират и комбинират по целия свят.

НАСЛЕДСТВОТО ЗА РЕГИОНА
Представяйки си бъдещето на Европа през погледа на младите хора ЩЕ СЪЗДАДЕМ КОНТАКТИ И
СИНЕРГИИ С РЕГИОНИТЕ НА ЕВРОПА, КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НО
СА ОТВОРЕНИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО.
Ще споменем тук и специфичното положение на Югоизточна Европа, на Балканите и Черноморския
регион–това, което ни помага е географската близост и нашата близост в културата, както и това, че
споделяме една обща история и една обща борба.
ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПО-ГОЛЯМО ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ МЕЖДУ МЛАДИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ на участващите страни (а също и
между гражданите и политиците) и ще допринесе по-ефективно за ускоряването на процеса на отстраняване на някои пречки и решаване на специфични конфликти, които стоят на пътя на динамичното
развитие на региона. Предвид голямото взаимно влияние между културите в Черноморския регион,
по-доброто сътрудничество на регионално равнище и ефективния диалог ще бъдат от полза и извън
региона.

НАСЛЕДСТВОТО ЗА ЕВРОПА
НАСЛЕДСТВОТО ЗА ЕВРОПА И БЪДЕЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКА СТОЛИЦИ ще бъде
едно ново и полезно решение за променящите се социални потребности и проблеми на младите хора,
една алтернативна гледна точка към съществуващите подходи, един нов модел на социални иновации
чрез предоставяне на възможности за участие на младите.
СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ няма да започнат с цялостна промяна на обществото.
Те ще започнат от много по-малки група хора които споделят общо населено място или общи интереси,
от общностите към които принадлежим и от хората които познаваме.
ПОВРАТНАТА ТОЧКА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ
ОТ ВАРНА.
Ние можем да покажем на Европа един нов работещ модел за това как социалните иновации могат да
ускорят, катализират, да направят по-динамични и да активират социалните процеси. Уникалността на
перспективата и смелия и иновативен начин на мислене на които е базирана нашата програма могат да
могат да предложат на Европа един изцяло нов подход към процеса на европейското развитие.
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НАСЛЕДСТВОТО КОЕТО ЩЕ ОСТАВИ ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА 2017 Г.
InnoWave Варна 2017 ще остави наследство от значимост не само на местно ниво, но и за много специфичния европейки регион в който е разположен нашия град. Нещо повече, нашето наследство за
Европа и бъдещите Европейски младежка столици ще бъде едно ново и полезно решение за променящите се социални потребности и проблеми на младите хора, една алтернативна гледна точка към
съществуващите подходи, един нов модел на социални иновации чрез предоставяне на възможности за участие на младежта.
InnoWave Варна 2017 ще подпомогне развитието на града в градоустройствен, социален и икономически
план по много уникален начин като промени отношението и очакванията относно това, какво са способни да постигнат младите хора, след като им е предоставена възможност да участват във взимането
на решения Титлата ЕМС ще ни даде творческата увереност, от която толкова отчаяно се нуждаем, за
да можем да постигнем истинска и видима промяна. Планираните дейности ще подпомагат сътрудничеството на местно, национално, регионално и европейско ниво и ще доведат до общо чувство на местна
гордост, като същевременно ще затвърдят нашата европейска идентичност. Всичко това ще доведе до
повишено чувство на отговорност и ограничаване на корупцията, изтичането на мозъци и неучастието
в изборите, ще отключи икономическото и инфраструктурно развитие, създавайки по-многостранно и
положително отношение към България сред младите хора в Европа.

ЗА ВАРНА
Чрез програмата Европейска младежка столица, Варна ще се промени собствените си очаквания за това,
което е в състояние да постигне със силата на младите хора. Титлата ЕМС ще ни даде творческата увереност, от която толкова отчаяно се нуждаем, за да можем да постигнем истинска и видима промяна.
Всичко това ще доведе до повишено чувство на отговорност и ограничаване на корупцията, изтичането
на мозъци и неучастието в изборите, ще отключи икономическото и инфраструктурно развитие (подкрепа за предприемачество, Черноморския младежки център) и ще промени начина, по който Европа
гледа на нашия град.
Шанса да покажем повече от себе си на Европа, да се превърнем в модел за социални иновации и в
дестинация за младите хора от целия континент и в същото време да научим повече за себе си, за границите на нашите възможности и потенциал ще ни помогне да постигнем зрелостта от която нашия град
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наистина нуждае. Като се помирим с нашите силни и слаби страни и приложим всичко научено в този
процес в бъдещите процеси на развитие, ще получим и шанс за по-добро бъдеще.

ЗА БЪЛГАРИЯ
България се намира на кръстопътя на Запада и Балканите. Това парче земя, намиращо се някъде между
Сирия и Украйна, носи цялото културно наследство и гените, предадени му от народите, които го създават и преобразуват през вековете, като всеки от тях го е обогатил придавайки му обособен привкус.
Факта, че един от най-значимите градове на България ще носи титлата Европейска младежка столица,
дава на България шанса да покаже своето богатство и стратегическо значение за Европа. Вместо да
бъде периферия, тя за първи път ще се превърне в европейски център и място за социални иновации,
предлагащо най-добрите и най-новите решения на важни проблеми, които могат да се използват, трансформират и комбинират по целия свят.

ЗА РЕГИОНА
Представяйки си бъдещето на Европа през погледа на младите хора ще създадем контакти и синергии
с регионите на Европа, които не са част от европейския съюз, но са отворени за сътрудничество. Ще
споменем тук и специфичното положение на Югоизточна Европа, на Балканите и Черноморския регион–това, което ни помага е географската близост и нашата близост в културата, както и това, че споделяме една обща история и една обща борба. Целенасоченото регионално сътрудничество ще доведе
до по-голямо взаимно доверие между младите хора и гражданите на участващите страни (а също
и между гражданите и политиците) и ще допринесе по-ефективно за ускоряването на процеса на
отстраняване на някои пречки и решаване на специфични конфликти, които стоят на пътя на динамичното развитие на региона. Предвид голямото взаимно влияние между културите в Черноморския
регион, по-доброто сътрудничество на регионално равнище и ефективния диалог ще бъдат от полза и
извън региона.

ЗА ЕВРОПА
Социалните иновации няма да започнат с цялостна промяна на обществото. Те ще започнат от много
по-малки група хора които споделят общо населено място или общи интереси, от общностите към които
принадлежим и от хората които познаваме. Повратната точка за европейските социални иновации може
да започне от Варна.
Ние можем да покажем на Европа един нов работещ модел за това как социалните иновации могат да
ускорят, катализират, да направят по-динамични и да активират социалните процеси. Уникалността на
перспективата и смелия и иновативен начин на мислене на които е базирана нашата програма могат да
могат да предложат на Европа един изцяло нов подход към процеса на европейското развитие.

СТРУКТУРА НА БЮДЖЕТА НА INNOWAVE
I. РАЗХОДИ
Бюджетът е предварителен. При спечелване на титлата Варна ЕМС 2017, трябва да бъде подготвен подробен бюджет. Предложеният бюджет обхваща периода 2015-2018.
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1. ПРЕКИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА
За тази фаза, индикативните суми са определени като обща финансова рамка и ще бъдат подробно описани съответно в процеса на планиране на ЕМС 2017г. Бюджетните пера се основават на категориите на
дейностите, определени от Общата покана за ЕМС 2017г. Тези категории представляват хоризонтални
приоритети в програмата.
•

Активно участие на младите хора в обществото – 795,000 EUR–22%

•

Отворени пространства за младежка култура – 414,000 EUR–12%

•

Неформално образование и междупоколенчески диалог – 690,000 EUR–20%

•

Иновации в младежката заетост – 483,000 EUR–14%

•

Мултикултурализъм и интеграция – 483,000 EUR–14%

•

Международно младежко сътрудничество – 621,000 EUR-18%

МЕЖДИННА СУМА: 3,450,000 EUR
Мониторинг на процентното разпределение на разходите ще се осъществява чрез показатели, определени за всеки хоризонтален приоритет. По този начин при всеки проект разходите ще имат връзка с
няколко хоризонтални бюджетни категории.
2. РАЗХОДИ ЗА НЕПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ , УПРАВЛЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ
Освен преките разходи за дейности, от програмата на ЕМС 2017г. са планирани средства за допълнително финансиране за реконструкция на младежката инфраструктура, управление на подготовката изпълнението на програмата, както и за комуникация. Средствата се разпределят както следва:
•
•
•

Реконструкция на младежката инфраструктура–1,135,000 EUR
Управление на подготовката изпълнението–200,000 EUR
Разходи за комуникация–165,000 EUR

МЕЖДИННА СУМА: 1,500,000 EUR
ОБЩО РАЗХОДИ: 4,950,000 EUR
II. ПРИХОДИ
1. СМЕСЕН ПОДХОД ЗА ГЕНЕРИРАНЕТО НА ПРИХОДИ ЗА ЕМС 2017
Генерирането на приходи се очаква да бъде чрез комбинация от различни източници, основни и допълнителни, чрез интегриран финансов мениджмънт. Финансирането няма да се осъществява от една единствена институция, а ще се даде възможност средствата да се набират от всички включени партньори.
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1. ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРИХОДИ (95%)
Основният източник на приходи, основаващ се на ключовите заинтересовани страни в Програмата на
Европейски Младежки Столици на местно, национално и европейско ниво, основно частни и обществени донори.
a. Местния бюджет (оценен на 43% от общия приход): прякото насочване на средства от бюджета на
Община Варна е основният източник на финансиране на дейностите, но в същото време ще се използва
и като допълнително финансиране за осигуряване на изискваното съфинансиране по национални и европейски програми
b. Националните институции (очакван дял от приходите 10%): няколко национални институции (ММС,
МОН, агенцията по туризма, агенцията за малките и средните предприятия, спортните клубове) са заинтересовани от програмата ЕМС 2017.
c. Частни спонсори (очаквани 14%): със своята висока разпознаваемост на местно, национално и европейско ниво ЕМС 2017г. ще заинтересова български частни компании и националните клони на мултинационални компании, тъй като ЕМС 2017 е насочена към най-динамичния пазар на потребителитемладежкия.
d. Грантови схеми и програми (очаквани 28%): Приходи чрез проекти, финансирани чрез грантови схеми (Еразъм+, Европа за гражданите, Творческа Европа, национални схеми за безвъзмездна помощ).
3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРИХОДИ (5%)
Допълнителните източници на приходи са фокусирани не само върху традиционните средства на организираните фондове. Тези подходи дават иновативен допълнителен принос в младежката програма,
особено по отношение на разпознаваемост, интерес, но също и включване (под формата на краудфъндинг).
a. Краудфъндинг (очаквани 2 %): като специална форма на участие и социални иновации, този вид
финансиране ще даде възможност за специално участие на общността в масовите младежки дейности.
Краудфъндингът е особено удобен за проектите на местни неформални групи и индивидуални проекти.
b. Мърчандайзинг (очаквани 1,5%): една малка част от допълнителните източници на приходи ще бъдат осигурени чрез търговски дейности, свързани с PR материали на ЕМС 2017, като например тениски,
чаши, шапки и други подобни. Този приход ще бъде предоставен за финансиране на малки проекти на
местни неформални групи.
c. Приходи от събития (очаквани 1,5%): Ключови моменти от програмата на ЕМС 2017г. могат да имат
малка входна такса за покриване на преки разходи, свързани с този конкретен случай. Прихода също ще
бъде на разположение за финансиране на местни проекти.
ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА БЮДЖЕТА (Приложения)
За нас, онагледяване на бюджета означава полагането на различната перспектива, за да предложим ясна
картина за степента на включеност. Следните приложения са включени кандидатурата:
•
•

Разходи планирани на Ключовите направления, общата комуникация и разходите за управление
Анализ на разходите по ключовите направления, както и други функционални разходи във връзка с
хоризонталните приоритети
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•
•
•

Анализ на приходите по ключовите направления и други възможни източници на финансиране.
Бюджет
Корелация между Кл.редставляват финансовите средства за постоянния екип, администрирането
на офис и мониторинговите разходи ния, представени в гла’оовите направления и хоризонталните
приорите

Проекти

Инвестиция

Комуникция (*)

Управление (**) Общо

138 500

550 000

9 695

11 080

709 275

227 500
228 000
93 500
350 000
198 000
129 000
93 500

140 000
170 000
0
0
0
0
0

15 925
15 960
6 545
24 500
13 860
9 030
6 545

18 200
18 240
7 480
28 000
15 840
10 320
7 480

401 625
432 200
107 525
402 500
227 700
148 350
107 525

482 000

0

33 740

38 560

554 300

365 000
75 000

0
150 000

25 550
5 250

29 200
6 000

419 750
236 250

245 000

125 000

17 150

19 600

406 750

238 000
137 000

0
0

16 660
9 590

19 040
10 960

273 700
157 550

0

0

200 000

0

200 000

Общи разходи (****)

0

0

0

165 000

165 000

TOTAL

3 000 000

1 135 000

410 000

405 000

4 950 000

КН01

Черноморски
младежки център

КН02
КН03
КН04
КН05
КН06
КН07
КН08

FunCity+
InnoJump
InnoThinkTank
InnoCenter
Варна на картата
InnoMove
Варненска доброволческа служба
КН09
Варна младежко
участие
КН10
The Youth Pro
КН11
Мрежа на младежки
центрове и читалища
КН12
Варненска младежка
медийна академия
КН13
Проект за милиони
КН14
Мрежа на европейските
младежки столици
Разходи Комуникация (***)

* Разходите за комуникация на проекта съставляват 8 проецента от преките разходи по проекта за всяко
Ключово Направление
** Разходите за управление на проекти съставляват 7 процента от преките разходи по проекта за всяко
Ключово Направление
*** Разходите за общата комуникация са свързани с дейностите по комиуникацията на ЕМС извън Ключовите Направления, представени в глава 11.
**** Рзходите за управление (общите разходи) представляват финансовите средства за постоянния екип,
администрирането на офис и мониторинговите разходи.
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