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увод
Публикацията „Идеи без граници: социално експериментиране на италиански практики в България“ е финалният продукт на проект „Младежи
без граници: добри практики в управлението на младежки центрове и работа с младежи в риск“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по договор
BG051PO001-7.0.07-0182-C0001, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз.
Публикацията цели да разпространи резултатите, знанието и опита, които генерирахме в рамките на този проект, а именно:
• Самия проект „Младежи без граници: добри практики в управлението
на младежки центрове и работа с младежи в риск“, неговите дейности
и резултати;
• Анализ на модели за съвместно управление на младежки центрове и
младежки дейности в сътрудничество между местни власти и младежки неправителствени организации, познати и използвани в регион
Тоскана, Италия;
• Анализ на добри практики за включване и работа на младежи в риск в
сътрудничество между местни власти и младежки неправителствени
организации, познати и използвани в регион Тоскана, Италия;
• Резултати от социално експериментиране на италиански добри практики за работа с младежи в риск, адаптирани към българската среда, в
десет населени места в страната;
• Изводи от процеса по изучаване, анализиране, адаптиране и експериментиране на добри практики от чужбина в българската действителност.
Изброените теми са разгледани в публикацията по глави в този ред.
Публикацията е предназначена за целевата група на проекта и други заинтересовани страни, а именно: 1) младежки центрове, домове, комплекси
и други звена на местните власти, работещи с млади хора; 2) младежки организации и организации, работещи с млади хора, както и организации, целенасочено работещи с млади хора в риск; 3) представители на местните
власти, които имат отношение към планирането и изпълнението на политики
и програми, насочени към млади хора и млади хора в риск.
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Предистория
Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ –
София, инициира проекта „Младежи без граници“, чийто финален продукт е
настоящата публикация, по няколко причини.
През последните 15 години имахме възможността да работим по множество проекти и програми, които ни позволиха да се запознаем отблизо
със ситуацията на младежките организации и други структури, работещи с
млади хора, в различни части на България. Този сектор безспорно се разви
много през последните години, но едно от предизвикателствата продължава
да бъде включването на младежи в риск в дейностите на младежки организации, центрове и подобни структури. Както е отбелязано в Националната
стратегия за младежта (2010-2020), все още е ограничен достъпът на младите хора в риск (от 18 до 29 години) до целенасочени и качествени социални услуги в общността, особено в малките населени места. Същевременно,
изследване на Националното сдружение на общините за участието на младите хора в местното самоуправление от 2011 г. показва, че преобладаващият процент (около 70%) от българските общини прилагат мерки и работят с
млади хора предимно в училищна възраст. Само около 20% от българските общини имат активна и реално работеща политика за работа с младите
хора не само в училищна възраст. Безспорно е, че включването на младежи
в риск в такива дейности ще се отрази благоприятно на тяхната социална
интеграция. Така според Годишния доклад за младежта 2009-2010 две трети от анкетираните организации смятат, че участието в различни проекти е
допринесло за социалната интеграция на младите хора и най-вече на младите хора от малки населени места (80%). Остава обаче въпросът – какви са
конкретните начини, по които да се подпомогне включването на младежи в
риск в младежките дейности на местно ниво. Отговор на този въпрос решихме да търсим в Италия.
Опитът на Италия и по-специално в регион Тоскана, е втората основна причина, поради която решихме да инициираме този проект. Тясното
сътрудничество на Фондация С.Е.Г.А. със сдружение „Европейска академия във Флоренция“ от 2009 година насам ни позволи да получим добра
представа за начините, по които е структурирана сферата на младежките
дейности там. Отсега трябва да направим уточнението, че в регион Тоскана
проблемът със социалното включване на младежи в риск не е разрешен,
както вероятно този проблем не е напълно разрешен никъде в Европа. В
регион Тоскана обаче са избрали ефективен начин, по който да го адреси-
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рат, а именно чрез насърчаване на тясно сътрудничество между местните
власти и структури на гражданското общество, което сътрудничество на
моменти прелива в „съвместно управление“. По този начин ресурсите на
тези две важни заинтересовани страни се комбинират в мерки, които са
специално програмирани да адресират проблемите и нуждите на младите
хора и особено на младите хора в риск. Местните власти участват в това
партньорство със своя политически и финансов ресурс, докато структурите
на гражданското общество осигуряват комуникацията, връзката и директната работа с младите хора и младите хора в риск, като същевременно имат
възможността да участват активно в процесите по взимане на решения и в
разработването на конкретни проекти и мерки. Именно този модел и практиките, родени от него, искахме да анализираме, адаптираме и изпробваме
на местно ниво в България като един възможен начин за социалното включване на младежи в риск в обществения живот. По тази причина и целевата
група на проекта ни включва на равни начала представители на местните власти и служители в общински младежки структури от една страна, и
представители на местни неправителствени организации – от друга. Повече за това можете да прочетете в частта „Добри модели и практики от
Италия“.
Не на последно място, инициирахме настоящия проект с включване на
голям брой представители на целевата група от различни населени места в
страната, защото смятаме, че достъпът на някои от тях до възможности като
тези, предлагани в рамките на проекта, е все още ограничен. Наред с това
включването на множество населени места с различни заинтересовани страни във всяко от тях, осигурява процес на съвместно учене, споделяне, оценка
и мрежуване както в рамките на проекта, така и извън него.
За останалите характеристики на проекта вижте частта „Проектът „Младежи без граници“.
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Проектът „Младежи без граници“
Партньорство
Проектът „Младежи без граници“ се осъществява в изключително широко партньорство. Основните партньори са два – Фондация С.Е.Г.А. (България) и сдружение „Европейска академия във
Флоренция“ (Италия).
Фондация „С.Е.Г.А.
– Старт за ефективни
граждански алтернативи“ е създадена през
1995 година и работи за
устойчиво демократично
развитие на общности в
неравностойно положение, основано на гражданско участие в решаването на проблеми от местно значение. Организация
та работи в четири основни направления:
Направление 1: Изграждане на капацитет за социално включване на общности в неравностойно положение, което включва предоставяне на обучения
и консултации на местни организации, групи и публични структури за ефективна работа с общности в неравностойно положение и достъп до финансиране; фасилитиране на диалог между общностите в неравностойно положение и структурите за взимане на решения.
Направление 2: Подобряване на политики за социално включване на
общности в неравностойно положение, което включва провеждане на проучвания и идентифициране на проблеми и добри практики чрез съвместна
работа с местни организации и общности; участие в съвети и структури,
създаващи политики за социално включване на общности в неравностойно
положение на местно и национално ниво; провеждане и/или участие в различни видове мониторинг на политики за социално включване на общности
в неравностойно положение на местно и национално ниво.
Направление 3: Промяна на нагласи за социално включване на общности в неравностойно положение, което включва провеждане на обучения
и семинари, свързани с човешки права, междукултурен диалог и социално
включване сред различни ключови целеви групи; организиране на събития
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и кампании, насочени към насърчаването на междукултурния диалог като
инструмент за социално включване.
Направление 4: Международно развитие, което включва подкрепа на процеса по предоставяне на „Официална помощ за развитие“ чрез Българската
платформа за международно развитие – С.Е.Г.А. е неин съосновател; разпространение на добри практики за работа с общности в неравностойно положение в приоритетните за България развиващи се страни; популяризиране
на „образованието за развитие“ в България и изграждане на капацитет на
различни нива за неговото внедряване в българската образователна система.
Сдружение „Европейска академия във Флоренция“ (Accademia
europea di Firenze) е регистрирана през 1992 година и има за цел да разпространи междукултурното обучение и европейското измерение на образование
то както във формалната, така и в неформалната сфера, обменът на традиции
и култури, социалното включване, равните възможности и правата на човека.
По-специално, „Европейска академия във Флоренция“ цели да подпомогне
развиването на личностни и професионални компетенции на деца, млади
хора и възрастни както на местно, така и на международно ниво, като насърчава проучвания и иновации в сферата на: а) междукултурното образование
с деца, млади хора и възрастни; б) професионалното ориентиране; в) управление на обучения и ориентировъчни стажове в Италия и чужбина; г) планирането и изпълнението на планове за професионално обучение; д) достъп
до пазара на труда и др. Организацията има изключително богат опит в организирането на мобилности (обучения, стажове, обмен на опит), както за
италиански граждани в чужбина, така и за чужденци в Италия. Сдружението работи много активно на местно ниво, като предоставя редица услуги в
социалната и образователната сфера от името на община Флоренция и/или
регион Тоскана, сред които управлението на младежки центрове, предоставяне на информация, консултации и обучения в публични институции, като
центровете EuropeDirect и службата по заетостта, предоставяне на езикови
курсове и др.
Наред с това в проекта трайно са въвлечени 20 местни партньора от България като представители на целевата група (тяхното описание можете да
прочетете в частта „Социално експериментиране на местно ниво“), както и
поне още толкова местни институции и организации, които подпомагат основните 20 местни партньора в процеса на социално експериментиране на
местно ниво.
От италианска страна в проекта са включени също редица местни партньори, чиито модели на работа и практики бяха изучавани, анализирани,
адаптирани и изпробвани, сред които:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правителство на регион Тоскана;
Община Флоренция;
Община Скандичи;
Община Кампи Бизенцио;
Служба по заетостта – Флоренция;
Социален кооператив „Макраме“;
Библиотека „Облате“;
Информационен център „Джовани“;
Младежки център „Ginger Zone“;
Публична библиотека в Скандичи;
Социален кооператив „Cepiss“;
Социален кооператив „Cenacolo“;
Социален кооператив „CAT“;
Социален кооператви „Arca“.

Цели и методология на проекта
Общата цел на проекта „Младежи без граници“ е да се подкрепи социалната интеграция на младежи в риск чрез:
1) изучаване и анализ на италиански добри практики в управлението на
младежки центрове с активно участие на неправителствени организации;
2) социално експериментиране – изпробване на практики за привличане
на младежи в риск в дейностите на младежки центрове на базата на
италианския опит;
3) популяризиране на социални иновации в социалната интеграция на
младежи в риск при включването им в дейности на младежки центрове.
Специфичната цел на проекта е да се изгради мрежови модел на сътрудничество за учене и
консултиране в социалната сфера между
италианския, българския партньор и представителите на целевата група.
Целевата група на
проекта включва лица,
които имат пряко или
косвено
отношение
към управлението на
младежки центрове,
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домове и дейността на тези образувания във връзка със социалната интеграция на младежи в риск. Целевата група може да се раздели на две подгрупи:
1) Лица, отговорни за управлението на младежки центрове, домове и
дейности, общински служители и др.
2) Лица, участващи в дейността на неправителствени организации, които работят с младежи и особено с младежи в риск.
Проектът се основава на следната методология:
Включване на разнообразна и децентрализирана целева група
Целевата група на проекта включва лица, които имат пряко или косвено
отношение към работата с млади хора на местно ниво. Това са лица, отговорни за младежки центрове, домове и дейности, както и лица, участващи в дейността на неправителствени организации, които работят с младежи и особено с младежи в риск. Представителите на целевата група, които участват
пряко в проекта, са от 10 различни населени места в цялата страна. По този
начин проектът постига много по-голямо въздействие, излизайки от рамките
на една организация или структура.
Учебни посещения
Учебните посещения са идентифицирани като най-подходящ метод за
проучване на опита на партньорите ни в Италия, тъй като позволяват включването на по-широк кръг представители на целевата група (за разлика например от обмяната на служители). Едновременно с това подготовката на учебните посещения и начина, по който са планирани в проекта, дава гаранции,
че участниците имат възможността да получат възможно най-много и найполезна информация за сравнително краткото време на учебното посещение.
Социално експериментиране
Социалното експериментиране е една от най-важните части в проекта и
като такава е предхождана от множество предварителни дейности (адаптиране, планиране и консултиране). Социалното експериментиране се провежда
паралелно в 10 населени места, като се експериментира тази част от наученото в рамките на проекта, която представителите на целевата група сметнат за
приложима, необходима и полезна. Методът е избран поради възможността
да доведе процеса по пренасяне на иновативни практики до реален резултат.
Мрежуване
Мрежуването е важна част от методиката на проекта и пряко подпомага
неговата специфична цел. Мрежуването се извършва на две нива:
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1) Национално ниво – засяга мрежуването между представителите на целевата група от различни населени места, като осигурява постоянен
обмен на идеи, информация и опит. Мрежуването е важно и поради
факта, че не всички представители на целевата група имат възможност
да се включат еднакво във всички дейности.
2) Международно ниво – засяга мрежуването между представители на
целевата група, италианския партньор и заинтересовани страни от
Италия.
Резюме на дейностите
В началото на проекта екип на Фондация С.Е.Г.А. проведе предварително посещение във Флоренция, Италия, през месец юни 2013 година. Освен с италианския партньор – сдружение „Европейска академия във
Флоренция“, бяха проведени срещи с представители на институции и организации, работещи с и за младите хора, както от Флоренция, така и от региона. В резултат на посещението беше разработен предварителен анализ
на добри практики (извадки от него можете да прочетете в частта „Добри
модели и практики от Италия“), като беше подготвен и работен вариант на
програмите за следващите учебни посещения с представителите на целевата група.
След това беше изготвена и разпространена покана за участие на местни партньори – младежки домове, центрове и граждански организации,
които да се включат трайно във всички следващи етапи на проекта. От кандидатите се изискваше да представят организацията/институцията; да представят проблемите на младежите в тяхната община; да заявят интерес към
пилотиране на иновативни практики за младежки дейности и да има партньорство между община и младежка структура/организация. Получихме 22
писма от младежки организации и структури на местната власт, проявили
интерес за участие в проекта. От тях бяха избрани организации и структури
на местната власт от 10 населени места от цяла България. Избраните представители на целевата група бяха:
• Бургас: Сдружение „Вселена“ и Младежки културен център към община Бургас;
• Хасково: Сдружение „Таланти“ и Младежки център към община Хасково;
• Асеновград: Сдружение „Устремени“ и община Асеновград;
• Сливен: Сдружение „Младежки център за неформално образование“
и Младежки дом към община Сливен;
• Благоевград: Сдружение „ЛИДЕР“ и Общински младежки дом;
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• с. Безмер: Сдружение „Младите на Безмер“ и община Тунджа;
• Смолян: Сдружение „Екосвят-Родопи“ и Общински детски комплекс;
• Перник: Фондация „П.У.Л.С.“ и Консултативен съвет за младежка политика към Община Перник;
• Кърджали: НЧ „Обединение 1913“ и Община Кърджали;
• Габрово: НЧ „Хр. Смирненски – 1949“ и Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово.
Описание на всички тях можете да прочетете в частта „Социално експериментиране на местно ниво“.
Последва нацио
нална среща с представители на целевата група, която се
проведе на 4-5 септември 2013 година
в София. Срещата
събра 20 души, по
един представител от
всички 20 включени
местни
партньора,
представители на общински структури и
неправителствени организации от десет населени места. Целта на срещата
беше да се идентифицират факторите и проблемите, свързани с включването на младежи в риск в дейности на младежки центрове и да се детайлизират нуждите на целевата група. Националната среща беше и подготвителна
за предстоящите учебни посещения, тъй като заедно с местните партньори
обсъдихме предварителната програма за двете предстоящи учебни посещения. Благодарение на тази среща можахме да организираме учебните
посещения така, че в най-голяма степен да отговорят на нуждите на целевата група.
Безспорно най-интересната част от проекта за местните партньори бяха
двете учебни посещения във Флоренция.
Първото учебно посещение се проведе в периода 17-21 ноември 2013.
В него участваха представители от десетте населени места (преобладаваха
представители на общини и общински структури). Фокусът на програмата
беше да се изучи механизма на сътрудничество между местните власти и
граждански организации в планирането и осъществяването на дейности,
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включващи младежи в
риск. Бяха проведени
срещи, както с италианския партньор в
проекта „Европейска
академия във Флоренция“, така и с други
младежки центрове,
организации и институции, работещи в
региона на Тоскана.
По време на учебната
визита
българските
участници имаха възможността да посетят един от петте офиса във Флоренция, които предоставят делегирани услуги за младежка заетост. Беше проведена среща в община Campio Bizancio, намираща се в близост до община
Флоренция, където участниците посетиха център за млади хора. Запознаха се и с проекта Giovannisi, управляван от регион Тоскана. Беше посетен
и единственият младежки информационен център на територията на Флоренция, който предоставя информация, свързана с младите хора във всички
сфери на обществения живот. Българската група посети и близката община
Скандичи, където се срещна и разговоря с кмета на общината за политиката, насочена към младите хора. В Скандичи посетихме и местния младежки
център „Ginger Zone“ – зона, която мобилизира младежите около различни
събития и ги ангажира със социални и междукултурни действия.
Второто учебно посещение се проведе в периода 19-23 януари 2014 в
регион Тоскана и беше предназначено за още десет представители на целевата група от избраните населени места – идващи от структурите и организациите, които не са участвали в първото посещение. Този път акцентът на
програмата беше поставен върху запознаване с някои от най-добрите практики и услуги за младежи в риск, предлагани в сътрудничество от местните
власти във Флоренция и неправителствени организации. Така групата се
срещна с организации, предоставящи социални услуги в четири от петте
района на община Флоренция и се запозна на място с различни методи на
работа. В младежкия център „Сонория“ например българската делегация
се срещна с теренни работници, които обикалят местата, в които често се
събират млади хора и се опитват да им помогнат в самоорганизирането на
различни инициативи. В най-бедния и проблематичен район на Флоренция
пък групата се запозна с работата на социалния кооператив Cenacolo, който
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предоставя интегрирани услуги за деца, младежи и техните семейства на
три различни места – социално кафене, дневен център за деца и младежки център. В младежкия център Java, в самото сърце на Флоренция, бяха
представени иновативни дейности за намаляване на вредите за младежи,
използващи различни видове наркотици. И тази група имаше възможност
да се запознае с проекта Giovanisi, който е гордостта на регион Тоскана в
сферата на работата с млади хора и млади хора в риск.
Адаптирането на
добрите практики за
работа с младежи в
риск, идентифицирани в Италия, започна
след второто учебно посещение, като
местните партньори
във всяко от десетте
населени места подготвиха концепции,
за които получиха
обратна връзка от
Фондация С.Е.Г.А. На тази база бяха изготвени 10 плана за действие, с
изпълнението на които се проведе и социалното експериментиране. Освен
от Фондация С.Е.Г.А., този процес беше подпомогнат и от експерти от италианския партньор – сдружение „Европейска академия във Флоренция“,
които бяха на посещение в България в края на месец март 2014 година и
успяха да се срещнат с партньорите в 8 от общо 10-те включени в проекта
населени места.
Самото социално експериментиране на добрите практики се проведе в
десетте населени места на страната и ще продължи и след края на проекта.
Какви са практиките, които се експериментират и какви са резултатите дотук, можете да прочетете в частта „Социално експериментиране на местно
ниво“.

15

Идеи без граници: социално експериментиране на италиански практики в България

добри модели и практики от италия
Целият „Aнализ на италианския опит в управлението на младежки центрове и практиките по включване на младежи в риск в техните дейности“
можете да намерите на адрес: http://youthwithoutborders.eu/?p=244.
Модели за сътрудничество между местните власти
и структурите на гражданското общество
В редица програмни документи на местно и национални ниво в Италия
се набляга на принципа, че реализирането на младежката политика на всички нива става на базата на сътрудничество между властите и структурите
на гражданското общество. Участниците в проекта „Младежи без граници“
имаха възможност да се запознаят с два модела, които онагледяват как е
структурирано това сътрудничество. Първият модел включва съвместното
управление на младежки центрове и в неговата основа лежи делегирането
на това управление от община Флоренция (макар че моделът е широко използван в цяла Италия) на кооперативи и сдружения на конкурсен принцип.
Вторият модел се отнася до управлението на многомилионния проект на регион Тоскана Giovanisi. Този модел е специфичен за региона и се основава на
широко участие на заинтересованите страни и целевите групи в програмирането и изпълнението на дейностите.
Модел за съвместно управление на младежки
центрове между местните власти
и гражданския сектор
Същност на модела
Управлението на общинските младежки центрове (и редица други услуги в социалния и образователния сектор) в Италия традиционно се прави
на базата на открити конкурси (публични търгове, възлагане на обществени
поръчки). Това е административна процедура за възлагане на поръчка за услуги, които се осъществяват от органи, организации или лица в рамките на
публичния сектор.
Специфичното за този модел е, че в много от случаите дейностите се делегират чрез публичен търг не защото европейски, национален или регионален закон го изискват, а защото местната власт е стигнала до заключението,
че ще бъде по-добре, ако дадената услуга се изпълнява от организации от
третия сектор, а не от самата администрация.
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Процедурата, по която работи моделът, е следната:
1. Взема се решение кои обществени услуги ще бъдат по-добре изпълнени от организации от третия сектор, вместо директно от общинската
администрация или нейни структурни звена;
2. Обявява се публичен търг (конкурс), в който се описват основните параметри на услугата и се посочва максималната цена;
3. Избира се офертата, която предлага най-добра услуга (включително
екип, експертиза, финансов капацитет) и най-изгодна цена. Формулата, по която се оценяват офертите, варира в различните случаи.
4. Сключва се договор за определен срок, в който общината по правило
извършва наблюдение на изпълнението и го подпомага.
5. С изтичането на договора процедурата се повтаря – дали услугата ще
се предоставя от същия изпълнител, зависи от предложените оферти.
По подобна процедура българските общини избират например фирми за
сметосъбиране, за почистване на снега, за ремонтни дейности. В последно
време, но все още рядко, подобни процедури се прилагат и в социалната
сфера. В Италия наред с тези дейности, които по презумпция не могат да се
изпълняват от самата администрация, по този модел се избират и изпълнители, които да управляват младежки центрове. В най-честия случай това са
социални кооперативи, младежки сдружения и/или обединения от такива.
Трябва да се отбележи, че подобен подход за управление на младежки
центрове е използван и в България от Младежките информационно-консултантски центрове, които се подкрепят от Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ (НЦЕМПИ) към министъра на младежта
и спорта. В изпълнение на Националната програма за младежта НЦЕМПИ
на базата на конкурс избира младежки организации, които да управляват
тези центрове в различни точки на страната. Това обаче е единствената такава практика в България1, докато в страната все още има много младежки
центрове, комплекси, домове и подобни звена, които се управляват директно
от общината. Без това задължително да е лошо е добре да се вземат предвид
предимствата на използвания в Италия модел.
Няколко технически бележки за видовете конкурси, които се организират в община Флоренция при предоставянето на услуги за млади хора.
Делегирането на управлението на младежки център може да има няколко
разновидности: 1) В най-пълния вариант поръчката включва комплекс от
предоставяне на общинска сграда и финансиране за екип, дейности и режийни разходи; 2) В други случаи поръчката включва само предоставяне
на сградата, докато изпълнителят сам отговаря за всички режийни разходи
Твърдението касае младежки центрове и подобни звена. Сходен модел се използва и например за управлението Eurodesk точките в България, както и за някои общински социални услуги.
1
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и разходи за дейности; 3) В трети случаи наред със сградата, цената включва екип за управление и режийни разходи, но не и разходи за дейности – за
последните изпълнителят трябва да намери финансиране сам. Съществува
и случай, в който предоставянето на сградата и финансирането за дейности
са в две различни поръчки, което означава, че един и същ кандидат може
да спечели и двете поръчки, но е възможно един изпълнител да управлява
сградата, а друга младежка организация или кооператив да предоставя част
или всички услуги в нея. Важен е и въпросът за срока на договора. Той
също варира в различните процедури, но най-често се отнася за срок между 1 и 3 години, след което конкурсът се провежда наново и най-добрата
оферта печели. Вярно е, че изпълнителят на услугата до момента има лека
преднина в новия конкурс, тъй като може да докаже опит в управлението
на точно тази услуга – поради това и много често досегашният изпълнител
печели новия конкурс. Но това не е правило и се наблюдават много случаи,
в които изпълнителят се сменя – това зависи от предложените в офертата
качество и цена.
Предимства на модела
Не е случайно, че моделът на делегиране на дейности в социалната сфера
е толкова широко разпространен в регион Тоскана и в Италия изобщо. Той
носи редица предимства, които ще изложим накратко тук.
Най-важното предимство на този вид сътрудничеството е, че подобрява
качеството на услугата. Това се случва по ред причини.
Първата от тях е в различната връзка, която се изгражда с младите
хора. Тъй като става въпрос за младежки центрове, чиято основна задача е
да привличат и работят с млади хора, трябва да признаем, че местните власти
рядко успяват да „говорят на езика на младите“. Качествено различен подход
предлагат младежките организации и социални кооперативи, които в своето
мнозинство са съставени от млади хора и в повечето случаи са наясно с проблемите, интересите и мотивите на младежите, с които трябва да работят.
Контактът и нивото на доверие, което младежките организации изграждат
с младите хора, е на съвсем различно ниво, споделят италиански експерти.
Това им помага да планират и реализират дейности, от които младите хора
наистина се нуждаят и в които участват, а не такива, от които местната власт
смята, че се нуждаят. С още по-голяма сила последното се отнася до работата с млади хора в риск – организациите, които управляват услуги, свързани
с тях, са обикновено силно профилирани в тази сфера и могат да използват компетенции, контакти и подход, които администрацията по правило не
може. Младежките работници са до голяма степен освободени и от много
ограничения, стоящи пред общинските служители, дори когато става въпрос
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за чисто битови въпроси като стил на обличане, начин на изразяване и пр.,
които обаче имат своето значение, що се отнася до работата с млади хора.
Качеството на предлаганото в младежките центрове е по-високо и заради
конкуренцията. Това е така, защото най-добрата оферта печели, т.е. участващите кандидати се стремят да предложат най-добрите, най-иновативните
и най-успешните предложения за дейности и услуги. Но конкуренцията не
се изчерпва с избора на изпълнител. Тъй като договорите, с които се възлага
управлението на младежките центрове са срочни, организациите се стараят да изпълняват планираните дейности възможно най-качествено, защото
имат интерес да спечелят и следващия конкурс. Ясно е, че организация която
неефективно управлява младежки център или такава, която не е успяла да
изпълни качествено предложението си, няма да спечели следващ конкурс.
Повтарящите се процедури се явяват един вид атестация (проверка на качеството) за изпълнителя на услугата. Служители „до пенсия“ в този модел
няма – работи този, който работи най-качествено.
Второто изключително важно предимство на този модел от гледна точка
на местните власти е икономическата ефективност. Наред с предлаганото
качество, другият основен критерий, по който общината избира изпълнител,
е предложената цена. Това позволява на местната администрация да предоставя най-добрите услуги в рамките на бюджета за младежки дейности,
с който разполага. Вярно е, че във Флоренция този бюджет не може да се
сравнява с бюджетите на българските общини, но това не променя принципа
– независимо какви са средствата, чрез конкурс се предоставя най-доброто за тях. Италианските експерти (включително представители на местните
власти) са категорични, че делегирането на услугите на гражданския сектор
прави услугата по-евтина, отколкото ако я изпълнява самата общинска администрация (отделно от факта, че общината не може да предложи опита и
компетенциите, предлагани от младежките организации).
Моделът има своите предимства не само от гледна точка на местните власти, но и за самите граждански организации. Делегирането на управлението
на младежки центрове (и други услуги, свързани с младите хора) позволява
на младежките организации да съществуват, да трупат опит и капацитет
и да се развиват. Натрупаните компетенции те използват и в своята работа
извън делегираното им от общината. Трябва да се отбележи, че този начин
на финансиране на гражданските организации има своите недостатъци (виж
по-долу). Критериите, на които трябва да отговарят, за да спечелят някои от
конкурсите, са мотор за развитие на качеството на работа на младежките
организации. Така например за предоставяне на някои услуги се изискват
определен тип сертификати (сред които и ISO), което мотивира организации
и кооперативи да наблегнат върху обучението на своите членове и експерти,
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да въведат нужните системи за мониторинг и контрол на качеството и др.
Наред с това, в търсенето на най-добро качество, много от организациите
обединяват своите ресурси и компетенции в обединения и консорциуми, с
които кандидатстват за предоставянето на услуги. По този начин те създават
система за мрежуване, която им носи много изгоди – опознаване, взаимно
учене, координация, изграждане на коалиции по важни обществени въпроси
и пр. Прекомерното обединяване обаче също може да донесе непредвидени
последици, което също е разгледано по-долу.
Недостатъци на модела
Да се твърди, че разгледаният модел е панацея за ефективна работа с
младите хора и младите хора в риск не е цел на този анализ. Прилагането на
разгледания модел в българската среда (а и в италианската) е, или може да
бъде, съпроводено и от някои недостатъци.
На първо място стои въпросът има ли българският граждански сектор
капацитета да управлява младежки центрове или сходни звена и услуги. В
някои общини отговорът е категорично „да“, но все още съществуват места
в страната, където младежката активност е на пренебрежително ниско ниво.
Там, където няма активни младежки организации или съществуващите са
неактивни (или им липсва опит и капацитет), за момента този модел ще бъде
неприложим. Интересен е и въпросът как би се развил този модел в общини,
където активната организация е само една – в този случай отпадат предимствата, свързани с конкуренцията. Това обаче не означава, че тази единствена
организация няма да предостави по-качествена услуга от местните власти
(макар да не означава и обратното). Освен това прилагането на модела на
конкурсите може да активизира неактивни организации и да ги насърчи да
натрупат опит и да изградят компетенции, за да станат изпълнители на услугата в бъдеще.
На второ място, не трябва да се пренебрегва проблемът с корупцията и
фиктивните организации. Не е тайна съществуването на публично-частни
партньорства, в които „частното“ се представлява от подставени граждански
организации (в някои случаи управлявани например от роднина на кмета).
Да отхвърлим модела на това основание обаче е несериозно, защото корупцията и фиктивните организации са феномен, с който така или иначе трябва
да се борим да променим. Той би следвало също да активизира истинското
гражданско общество, което да вземе мерки срещу него.
Посоченото дотук показва недостатъци на българската среда, а не на самия модел. Съществуват обаче и недостатъци, свързани с модела, с които се
сблъскват и италианските местни власти и граждански организации.
Основен проблем представлява „опитомяването“ на гражданския сек-
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тор. Това е процес, при който чрез превръщането на гражданския сектор в
инструмент за предоставяне на услуги, местните власти го правят зависим
от тях. Всяка организация, която управлява младежки център от името на общината (или друга услуга), има интерес да запази добри отношения с местните власти. Това до голяма степен отслабва волята ѝ да критикува мерки и
решения, които намира за неправилни; да прави граждански мониторинг на
политиките на местната власт; да оказва граждански натиск при взимането
на решения. Все пак трябва да се отбележи, че: 1) това е проблем на почти
всички европейски граждански организации, които към момента зависят финансово от европейските, централните или местните власти; 2) това явление
се наблюдава в България и без да се използва предложеният модел в сферата
на младежките дейности, виждаме го например при предоставянето на социални услуги от граждански организации. Въпреки това е добре да се мисли
за механизми, които да отслабят зависимостта на гражданските организации
от местните власти, паралелно с тяхното сътрудничество.
Друг недостатък, с който се сблъскват и в Тоскана, е прекомерното
обединение на граждански организации в консорциуми за целите на откритите процедури. Това обединение би могло да доведе до положение на
злоупотреба с господстващо положение или до чиста монополизация. Към
момента два големи консорциума на социални кооперативи и организации
печелят голяма част от обществените поръчки в социалната сфера в община
Флоренция, при това те са непряко свързани с противопоставени политически сили. За трети играчи е трудно да предложат конкурентни предложения,
тъй като консорциумите предлагат пълна палитра от компетенции в социалната сфера, както и голям финансов опит. Впоследствие обаче, изпълнението
се оставя на един или два от членовете на консорциума, които не е задължително да имат най-добрите компетенции. Това са отношения за ограничаването на които също е добре да се помисли при прилагането на модела в
българска среда.
Не на последно място е изборът по най-ниска цена. За да бъдат конкурентни в конкурса, кандидатите за изпълнители се стараят да предложат
възможно най-ниската цена. Това, както беше посочено, е добре от гледна
точка на местната власт, но не стоят така нещата за самата организация (или
консорциум). Ниската цена налага ниско заплащане на експертите, които
изпълняват самите дейности (координатори, младежки работници, социални работници). Така дори хора с изключително голям опит са принудени да
взимат ниско заплащане, защото алтернативата е друг да спечели конкурса.
Нещо повече, с финансовата криза и бюджетните съкращения в социалната
сфера, цената, предлагана от местните власти за същата услуга, често е занижена при всеки следващ конкурс. Поради това се налага хора, които трупат
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опит на своята позиция, да получават по-малко с времето, вместо повече. На
този недостатък може да се противодейства чрез различното балансиране на
тежестта между цена и качество при избор на изпълнител.
Модел за управление на младежки дейности
между местните власти и гражданския сектор
(управление на проекта Giovanisi)
Проектът Giovanisi е междусекторна инициатива на правителството на
регион Тоскана, насочен изключително към младите хора. Целта на проекта
е да инвестира в бъдещата независимост, предприемчивост и лидерство на
младите хора в региона. Проектът предлага възможности и ефективни мерки
за подкрепа на младежите в техния преход към зрелостта. Директната целева
група на проекта са всички младежи на възраст от 18 до 40 години в региона
(но различните мерки се отнасят за различни възрастови диапазони). Като
недиректна целева група в региона са определени фирмите, местните власти, гимназиите и университетите, центровете и агенциите за професионално обучение, синдикалните организации, неправителствените организации и
културните асоциации.
За периода 2011-2013 година, проектът инвестира 300 милиона евро в
следните шест основни сфери: стажове; жилища; доброволен общественополезен труд; заетост; предприемачество; образование и обучение. Тук ще се
спрем само на модела на управление на проекта.
Тъй като проектът засяга различни обществени сфери, политици и експерти от различни структури на регионалното правителство имат отношение към него. За краткост ще ги наричаме „политически лица“. За гладкото
изпълнение на проекта т.нар. политически лица трябва да са в постоянна
комуникация и добра координация. Това звучи лесно на теория, но се оказва
не толкова лесно на практика, както споделят италианските експерти, включени в управлението на проекта. Политическите лица не са единствените,
отговорни за проекта. Те са част от Комитета за управление (Cabina di Regia).
Комитетът за управление на проекта има ежемесечни срещи, в които участват освен политическите лица и описаните по-долу заинтересовани страни:
1. Експертите, които работят по изпълнението на проекта. Те са обединени
в офис Giovanisi и в голямата си част са привлечени външни експерти.
Това са хората, които на практика изпълняват дейностите, предвидени в
различните направления на проекта. Експертите са в постоянен контакт
помежду си поради ежедневната си работа, но имат и ежемесечни срещи за оценка и подготовка на позицията си пред Комитета за управление. Там те се представляват от постоянен координатор.
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2. Кръгла маса на младежите. Това е непостоянна и отворена група от
млади хора, в която всеки интересуващ се млад човек може да се включи. Кръглата маса се организира веднъж месечно. На нея сред участниците се избира един от младежите, който да представлява групата
в следващото заседание на Комитета за управление.
3. Кръгла маса на младежките организации. Това е постоянна група от
младежки организации (около 40), които са проявили желание за участие. Кръглата маса се организира веднъж месечно. На нея се избира
една от организациите, която да представлява групата в следващото
заседание на Комитета за управление.
Така политическите лица, представители на местното правителство, не
взимат решения за развитието на проекта сами, а с участието на хората, които
изпълняват проекта директно (експертите, представлявани от координатор),
организации с опит в работата с младите хора (кръгла маса на младежките
организации) и самите млади хора, към които са насочени дейностите на
проекта (кръгла маса на младите хора). Този модел на управление е създаден,
за да гарантира, че дейностите са одобрявани и изпълнявани според нуждите
на младите хора.
Графично, моделът на управление изглежда така:

Трябва да се отбележи, че в детайли моделът изглежда доста по-сложно,
но тези детайли са до голяма степен обусловени от италианската действи-
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телност и конкретните мерки и дейности, предвидени в проекта Giovanisi.
Тази изчистена форма дава по-ясна представа за един възможен модел на управление на политика за младежта, независимо от нейните конкретни мерки.
Комитетът за управление има важна роля при взимането предвид на нуждите на различните целеви групи на младежката политика, включително
младежите в риск. Благодарение на предложенията, дадени от групата на
младежките организации например, регионът планира да подготви интервенция, насочена към т.нар. NEET2 младежи, които не са част от пазара на
труда и системите за образование и обучение. Пак благодарение на участието на различните заинтересовани страни в Комитета, тази интервенция
няма да започне преди проучване на това кои са NEЕТ младежите в региона
и какви са техните нужди. Проучването обаче няма да бъде извършено от
правителството на региона, а от гражданския сектор по модела на откритите
конкурси, описан по-горе.
Добри практики за привличане и работа
с младежи в риск в младежки центрове
Наред с по-общия проблем за структурирането на сътрудничеството
между местните власти и гражданския сектор (и особено на младите хора
и техните организации), тук ще представим и някои конкретни практики,
използвани от младежките центрове в регион Тоскана, чрез които се адресират нуждите и проблемите на младите хора в риск. В по-голямата си част
описаните добри практики се реализират благодарение на подкрепата на общинската администрация, но са разработени от младежки организации и кооперативи, които управляват поверените им младежките центрове.
Младежки работници на терен в подкрепа на неформални
младежки групи
(Младежки център Sonoria, управляван от социален
кооператив Cepiss)
Младежкият кооператив, който управлява младежки център Sonoria в район 4 на Флорненция, предоставя интересна услуга. Четирима младежки работници обикалят квартала, като търсят да осъществят контакт с неформални
младежки групи, които по правило се събират на различни публични места
– в паркове, градинки, площади, кафенета. Целта на младежките работници
на терен3 е да идентифицират интересите на младите хора и да ги подпомогнат в организирането на свободното им време. Три са основните прави2

NEET – Not in Employment, Education and Training (англ.)

3

На италиански „operatori di strada“. В буквален превод – улични работници.
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ла в тяхната работа (и
най-големите предизвикателства): да изградят връзка на доверие с младите хора; да
идентифицират правилно техния интерес,
защото от това зависи
мотивацията им да
направят каквото и да
било; и да не вършат
нищо вместо самите
млади хора – а само да
ги насочват и подкрепят. По този начин младежките работници на терен помагат на младежите да изградят умения за организиране на малки проекти
и инициативи, като същевременно ги насърчават да използват ползотворно
свободното си време, вместо да го губят или по-лошо – да се забъркват в
неприятности. Интересното за практиката е, че тя не цели задължително да
привлече младите хора в младежкия център, а им помага в тяхното „естествено обитание“ – на улицата. Все пак някои от младежите, с които работниците се срещат по време на обиколките си, биват насърчавани да дойдат в
центъра. За дейностите, предлагани в самия център, виж по-долу.
Младежки работници на терен в подкрепа на младежи,
използващи наркотици
(Младежки център JAVA, управляван от социален кооператив CAT)
Друга модификация на работата на младежки работници на терен предлагат от кооператив
CAT, който наред с
други дейности и проекти, управлява младежки център JAVA в
центъра на Флоренция
от името на общината. Основната целева
група на кооператива
са младите хора, които използват наркотици или са в риск да
започнат. Екипът из-
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ползва т.нар. подход за „намаляване на вредите“4, който не цели да съди или
поучава младите хора относно използването на наркотици, а да минимизира
последствията от това. Ще дадем само два интересни примера за работата на
младежките работници на терен по тази тема.
1. Обиколка по места в центъра на града (предимно вечерно време), известни с това, че там се събират младежи, които използват наркотици. Младежките работници не отварят там информационен щанд, а
просто се навъртат наоколо и помагат само ако някой потърси помощ
(те са познати на целевата група). Една от основните дейности, които
извършват в тези случаи, е т.нар. „размяна на спринцовки“. При нея
младежкият работник при поискване дава нова спринцовка и прибира
използвана. По този начин се предотвратява многократното използване на едни и същи спринцовки или използването на спринцовка от повече от един зависим (и следващите от това възможности за пренасяне
на болест, инфекция и пр.)
2. Присъствие на нелегални рейв партита. В тези случаи младежките
работници на терен са винаги придружени от лекар. Там те предоставят информация, раздават презервативи и следят за млади хора, които са прекалили с наркотиците (рейв партитата са известни с това,
че посетителите често използват наркотици като LSD, амфетамини
и кетамин). В тези случаи се дава вода или се предприемат други
интервенции, които могат да спасят живот. Организаторите на рейв
партитата обикновено сами информират кооператива къде и кога ще
се проведат те – тъй като са предимно нелегални, партитата се организират на отдалечени места като отдалечени сгради, в планината, в
гората и др. Това е и още един пример за доверието, което трябва да
се изгради между предоставящите дадена услуга и целевата група на
услугата.
Бюро за помощ5
(Младежки център Canape, управляван от социален кооператив
Macrame)
Бюрото за помощ в център Canape (община Campi Bisenzio, на 10 км. от
община Флоренция) не е основната дейност, а съпътстваща услуга на екипа,
управляващ центъра. Това е информационна услуга, която цели да насочи
хората, които имат някакъв проблем, към институция, съществуваща услуга
или партньорска организация, която би могла да помогне за разрешаването
4

Harm reduction approach (англ.)

5

Help Desk (англ.)
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на проблема. Услугата
е предназначена както
за млади хора, така и
за техните семейства.
Идеята е това да бъде
място, към което общността да се обръща
всеки път, когато има
нужда от някакъв вид
подкрепа. Изпълнителят на услугата е обучен да дискутира проблема с потърсилия
помощ и съответно да го пренасочи към институция или услуга. Според екипа услугата е важна по две причини: първата е, че местната общност често не
е наясно какви социални услуги се предлагат и как е уреден достъпът до тях;
втората е, че хората имат доверие на кооператива и се чувстват по-удобно да
споделят с неговия екип, отколкото с институциите. Бюрото за помощ няма
фиксирано работно време – среща с изпълнителя на услугата може да се
уреди по всяко време (на място, по телефон или по електронна поща) според
свободното време на клиента. Услугата е безплатна.
Използване на изкуства за привличане на младежи
(Младежки център Sonoria, управляван от социален кооператив Cepiss,
Младежки център Le Piagge, управляван от социален кооператив
Cenacolo)
И двата младежки центъра действат на територията на община Флоренция в сравнително бедни райони – особено Le Piagge, намиращ се в район 5.
Общото между двата центъра е във формите, които предлагат за привличане
на младежи (включително в риск) и оползотворяване на свободното им време. Центровете наблягат на изкуството и особено на музиката. Веднага трябва да се направи уточнение, че нито един от центровете не работи като „музикална школа“, каквито са най-популярните форми, предлагани в България.
Екипите, макар и включващи музиканти, не целят да „научат“ младите хора
да свирят на музикален инструмент, нито да откриват таланти, а само им помагат да се изразяват чрез създаването и пресъздаването на музика. В Sonoria
са налични голям брой и различни по вид музикални инструменти, достъпни
за свободно ползване за младежи и младежки групи. И двата центъра имат
оборудвани студия за създаване на музика. В Le Piagge по традиция ежегодно
се издава диск, който събира песни, композирани и изпълнени от младежите.
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Там акцентът е върху работата с младежи от ромската общност, каквато има
в квартала, както е видно и от създадената музика – някои от песните са на
ромски и италиански. В Sonoria пък екипът помага на младежки групи да
организират свои концерти и урежда срещи с утвърдени музиканти, които да
говорят с младежите.
Подкрепа в подготовката за училище
(Младежки център Canape, управляван от социален кооператив
Macrame; Младежки център Le Piagge, управляван от социален
кооператив Cenacolo; Младежки център FantaFondo, управляван от
социален кооператив ARCA)
Подготовката за училище е сред дейностите, които много кооперативи
предлагат на деца и младежи в риск. Това е сред основните дейности на
младежкия център Canape в община Campi Bisenzio и на младежкия център
FantaFondo, намиращ се в най-бедния квартал на Флоренция (район 2). За
младежкия център Le Piagge това е по-скоро спомагателна дейност. Услугата е предназначена за ученици, предимно на възраст до 16 години – това е
възрастта, до която е задължително ходенето на училище в Италия. Въпреки
това, някои от кооперативите предлагат услугата и за по-големи (в Canape
има отделна програма, която подпомага навършилите 16 години до момента
на завършването им на училище). Предлаганата услуга до голяма степен напомня на „занималните“ в България, но има и много други измерения, свързани със социализация, поемане на отговорност, насърчаване на гражданска
активност и др. Различен е методът, по който младежите биват включени
в проекта – в общия случай това зависи от желанието на младежите (или
семейството). В случая на Canape обаче екипът получава списък с ученици,
които според социалните служби се нуждаят от подкрепа в подготовката си
за училище. Причините могат да бъдат най-различни и не винаги са свързани
с финансови затруднения на родителите. Учениците се ползват от услугата
до момента, в който нуждата от това отпадне или навършат определената
възраст. Пак там младежите се ползват и от безплатен обяд, който си приготвят сами.
Предлагане на комплексни услуги за привличане на младежи
(кооператив Cenacolo, кооператив Macrame)
Интересен подход предлагат някои от кооперативите, чрез който по-добре
да обхванат младежите и особено тези в риск. В Le Piagge (район 5 на Флоренция) освен споменатият вече младежки център, кооперативът Cenacolo
предлага още две различни, но свързани с него, услуги. Едната е т.нар.
Ludoteca Le Piagge, която по своята същност представлява дневен център за
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деца. Тя работи между
15:00 и 19:00 часа и
е различна услуга от
детските градини, тъй
като няма специална
образователна
програма и не е част от
образователната система. Това е по-скоро
детски център, в който
родителите могат да
доведат децата си, за
да поиграят с други
деца и да участват в организираните от аниматори дейности или да ги оставят временно там, докато вършат някаква своя работа. Идеята е лудотеката6
да подпомогне социализацията на децата в квартала от най-ранна възраст,
както и на техните семейства. В квартала има голям брой общински жилища,
в които са настанени предимно семейства със затруднения – италиански и
имигрантски. Кооператив Cenacolo държи и трето помещение в близост до
младежкия център и лудотеката – социално кафене. Това е място за общността, което подпомага дейностите на другите две услуги, но организира и свои
дейности – в него например се провеждат безплатни курсове за младежи,
които се учат да работят с кафе машина, да сервират или да се грижат за бара.
Така кооперативът успява да предложи три интегрирани и взаимосвързани
услуги – кафенето като място за общността, чрез което се рекламират лудотеката и младежкия център и което ги подпомага; ползващите лудотеката
деца се пренасочват към младежкия център, когато пораснат; младежи от
младежкия център организират дейности в кафенето или стажуват там, за да
придобият умения.
Подобен подход цели да предприеме и кооперативът Macrame в община
Campi Bisenzio. В сградата на младежкия център Canape, който управлява,
кооперативът отваря и кафене, което е насочено към местната общност. В
него ще се изнесат част от дейностите, които в момента се извършват в младежкия център, за да се доближат до общността и да станат по-видими. Екипът споделя, че кафенето е важна част от поддържането на контакт с местното население, в идентифицирането на нагласи и проблеми в общността.
Същевременно кафенето може да се превърне в идеално място за привличане на младежи към дейностите на центъра.
6

Буквално – стая за игри (лат.)

29

Идеи без граници: социално експериментиране на италиански практики в България

Определяне на дейностите от младите хора
(Младежки център GingerZone, управляван от социален кооператив
AnimaGiovane)
Община Scandicci се намира на 6 км. от община Флоренция. Младежкият
център там – GingerZone, се управлява от младежкия социален кооператив
AnimaGiovane. За подхода на работа в центъра говори неговото мото – Пространство за креативност (Spacio Creativo). Специфичното за центъра е, че
той няма фиксирана програма с дейности – какво ще се случва и как, зависи
предимно от младите хора, които редовно го посещават. Всички дейности
се реализират на базата на техните желания и възможности. Така всеки месец младежите планират какво ще се случи през следващия, а програмата се
разпространява сред
местната
общност.
През зимните месеци
центърът работи активно с училищата, а
през летните – организира множество дейности навън. В самия
център работи и кафене, което се използва
като още един начин
за привличане на младите хора.
Следва да се отбележат още два важни фактора, които, макар и да не
могат да се окачествят като „добри практики“, правят впечатление при разглеждането на начина на предоставяне на услуги за младежи и младежи в
риск във Флоренция:
1. Местоположението при осъществяването на дейностите. Правилото
е, че дейностите и услугите се предлагат там, където са хората, които
се нуждаят от тях. Поради това младежките центрове във Флоренция
не са огромни, но пък са повече на брой и са близо до хората. Услугите, предоставяни от кооператив Cenacolo например, са в непосредствена близост до сградите с общински жилища. Между жилищните
сгради в най-бедния квартал е и център FantaFondo. Младежки център
Java пък е в историческия център на Флоренция, където (противно на
някои очаквания) най-често се събират младежи, приемащи наркотици. GingerZone в община Скандичи е на площад, на който през лятото
се събират много млади хора. На много места в България се наблю-
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дава обратната тенденция – младежките зони са настанени в огромни
сгради, които обаче не са удобни за ползване. Особено що се отнася
до привличането на младежи в риск (често намиращи се в отдалечени
квартали), предоставянето на услуги в центъра на града не винаги е
най-добрата алтернатива.
2. Оптимално използване на пространството. Установена практика е
пространствата на младежките центрове да се ползват от широк кръг
лица. Така например залите им често се отдават за ползване от различни младежки групи и организации за техни обучения, семинари
и дейности срещу минимално или без заплащане. Пространствата
са пригодени и за различни видове нужди. Така например в два от
младежките центрове във Флоренция (вън от споменатите до тук) са
обособени специални зони за ученици и студенти, където те могат да
учат при осигурено спокойствие и безплатен безжичен интернет вечер
между 18:00 и 23:00 часа. Популярно място за учене е и градската
библиотека, която е отворена за студенти до полунощ. В този порядък
не можем да не споменем още една иновативна инициатива на център
Java в сърцето на Флоренция – в петъчните и съботните нощи центърът е отворен между 02:00 и 09:00 сутринта и е място, където младежи
могат да прекарат известно време заедно и да пият кафе и чай. Кафето,
чаят и закуската се предоставят безплатно. Целта е младежите да не
шофират в нетрезво състояние и това е част от политиката на центъра
за „намаляване на вредите“, описана по-горе.
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СОЦИАЛНО ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ НА МЕСТНО НИВО
В тази част от публикацията ви каним да разгледате какви италиански
практики избраха местните ни партньори, как решиха да ги адаптират и какви
резултати са постигнали до момента от социалното експериментиране.

„Младежко изкуство без граници“ – Габрово
Кратко описание на местните партньори
Партньорските отношения между Народно Читалище „Христо Смирненски – 1949“ – гр. Габрово и Общински съвет по наркотични вещества
(ОбСНВ) – гр. Габрово са изграждани с години. Заедно двете организации
са реализирали редица инициативи, проекти и кампании, насочени основно
към деца и младежи. Привличането към съвместни дейности на младежи в
риск винаги е било един от приоритетите, по които местните партньори от
гр. Габрово са работили.
Основна задача на ОбСНВ е да осъществява координацията, ефективното взаимодействие и сътрудничество между институциите, НПО, младежките сдружения и медиите в региона в усилията им за ограничаване на разпространението и употребата на психоактивни вещества. Към ОбСНВ – гр.
Габрово има изграден Младежки доброволчески съвет, с чиято помощ съветът разработва и осъществява алтернативни дейности, осмислящи свободното време на младите хора.
НЧ „Христо Смирненски – 1949“ развива дейности, изцяло насочени към
младите хора и се е превърнало в една своеобразна младежка артзона в гр.
Габрово. Много млади хора преоткриват читалището като място, в което да
оползотворяват свободното си време,
да бъдат активни, да
развиват своите таланти и да намират
място за реализация –
читалището разполага
с действаща библиотека, сформирани са
Младежко театрално
студио „Гаргара“, младежка формация „Фолклорен дух“ и клуб
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„Традиции“, където деца и младежи пресъздават народни обичаи, честват заедно национални и официални български празници и се учат на родолюбие.
Процес по адаптиране и планиране
Идеята за социално експериментиране на местните партньори от гр.
Габрово е заимствана от италианските младежки центрове Sonoria и Le
Piagge. Общото между двата центъра са различните форми на изкуство, които се използват като начин за привличане на младежи в риск. Именно затова
ние считаме, че това е един напълно реален начин за адаптиране към обществения живот. Чрез изкуството младежите създават нови социални контакти,
научават нещо ново и интересно и преоткриват таланти в себе си. Също така
чрез изкуството се създават възможности за младежи в риск, които най-много се нуждаят от промяна на приятелската среда и от дейности, помагащи
им да намерят нови алтернативи на свободното време. Чрез този социален
експеримент ние целим да провокираме креативност у младежите, да станат
част от нещо значимо и да се забавляват – участието във въвеждащ и опознавателен курс в театралното и музикално изкуство, както и изготвянето на
спектакъл като краен продукт, би им донесло именно тези позитиви.
Процес по социално експериментиране
Дейностите, свързани с реализирането на инициативата за социално експериментиране в гр. Габрово, са планирани с разбирането да бъдат максимално привлекателни за целевата група от младежи в риск, да повишат социалните им компетенции, да развият личностни качества в тях, както и да
предоставят нови алтернативи на свободното им време, като вид превенция
на рисково поведение. Бяха организирани множество екипни срещи – за разпределяне на конкретните задачи и обсъждане на сроковете между партньорите и набиране на участници за инициативата. Беше проведено едно еднодневно обучение на младежите за подобряване на комуникацията между тях
и запознаването им с последващите дейности; бяха запознати с реализирани
проекти в сферата на изкуството от местните партньори с цел да се засили
интересът им; уговорени бяха регулярни срещи за посещения в НЧ „Христо
Смирненски – 1949“, където да им бъдат представени театрално и музикално
изкуство, както и да провеждат репетиции.
След приключване на всички тези дейности привлечените младежи в
инициативата взеха решение да бъде изготвен краен продукт от самите тях –
театрално представление с помощта и наставленията на Младежко театрално
студио „Гаргара“ и съдействието на Младежка формация „Фолклорен дух“.
Провеждат се ежеседмични двучасови срещи, на които младежите заедно
обсъждат сценария, декорите, характерите на героите си от пиесата. След
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като бъде изградена
цялостната
концепция на постановката,
ще започнат репетициите за подобряване
изявата на младежите
пред публика. Идеята е премиерата на
представлението да се
състои на 26 юни 2014
г. – Международният
ден за борба със зависимостите. Така младежите ще заявят категоричната си позиция срещу тях и използването на
наркотични вещества от техните връстници.
Резултати
След началото на иновацията за социално експериментиране в нашия
град получихме широко одобрение, позитивизъм и ентусиазъм в лицата на
младежите в риск, към които е насочена инициативата. Като най-значимо
постижение можем да отбележим факта, че бе сформиран разнороден екип
от млади хора – доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества,
младежи с рисково поведение и младежи от театралната и музикалната формации към читалището.
Участниците в инициативата успяха да съхранят първоначалния проявен
интерес към театъра и фолклорната музика. Фактът, че изготвят заедно краен продукт е достатъчно красноречив. Броят на привлечените доброволци
и младежи в риск се увеличава, тъй като постепенно се включват и техни
приятели и връстници. До момента екипът от „начинаещи актьори“ наброява
около 12-13 души на възраст между 14-19 години.
Трудности
Често при работата с млади хора основен проблем е липсата на мотивация
за отдаденост към някакъв креативен процес, както и първоначалната липса
на интерес за нещо различно и непознато. Отделянето на част от свободното
време и като цяло организацията му е също много проблемен елемент. Предизвикателство е да се събере голяма група от млади хора в определен час
и на определено място. Особено по това време от годината, когато времето
е хубаво, а и в училище младежите са също много натоварени, във връзка с
края на учебната година, външни оценявания и кандидат-студентски изпити.
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Планове за последващи дейности
След приключването на пилотната инициатива в края на месец юни 2014,
свързана със социално експериментиране в гр. Габрово, обмисляме да продължим и да обогатим доколкото е възможно този вид дейност. Младежите
са достатъчно ентусиазирани при мисълта, че ще имат изява пред публика.
Надяваме се, че при успех на премиерата на представлението може да се
организира някакво по-мащабно събитие, като представянето му в зала на
закрито или в театър.
Контакти:
Общински съвет по наркотични вещества – Габрово
Адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ 1
E-mail: osnv@gabrovo.bg
Народно читалище „Христо Смирненски 1949“ – Габрово
Адрес: гр. Габрово, кв. „Русевци“

„Активно участие в инициативи“ – Благоевград
Кратко описание на местните партньори
Сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“ е организация с нестопанска цел, работеща за
социалното включване на групи в неравностойно положение чрез стимулиране на процеса за критично мислене, познанията и обмяната на местен опит
и практики.
Младежки дом – Благоевград осъществява редица дейности. Основните
приоритети са свързани с възпитанието и образованието на подрастващите; активизиране на тяхното участие в извънучилищни форми на обучение
и реагиране на изискванията на съвремието в посока създаване на модерно
гражданско общество.
Процес по адаптиране и планиране
Останахме впечатлени от начина на работа на Младежки център Le
Piagge в град Флоренция, който работи за привличане на младежи в риск и
оползотворяване на свободното им време, като се набляга на изкуството и
особено на музиката. Екипът на Сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“ и Младежки Дом
– Благоевград реши да изпробва начина на работа на Младежки център Le
Piagge, а именно изслушване на нуждите и реализиране на идеи на младите
хора в Благоевград. Целите, които си поставихме, са да мотивираме младежи
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в риск (роми и нероми) да вземат активно участие в инициативи, полезни
както за тях, така и за обществото като цяло. Също така да насърчим младежите да използват ползотворно свободното си време.
Процес по социално експериментиране
За да мотивираме младежите да участват в интересни и полезни инициативи, решихме да направим общо 10 срещи в периода от 20 март до 15 май
2014 г., а на 8 април да организираме събитие, свързано с Международния
ден на ромите. Първите 2 срещи бяха опознавателни и насочени към подготовка за събитието на 8 април. За отбелязването на този ден младежите
заедно с екипите на Сдружение „Л.И.Д.Е.Р.“ и Младежки дом – Благоевград,
решиха да организират награждаване на младежи отличници от ромски произход и на човек, който с работата си е допринесъл за развитието на ромите
в град Благоевград. Подготовката за събитието бе организирана изцяло от
младежите, участващи в социалното експериментиране: избор и покана на
младежи отличници от ромски произход и на изтъкнати личности в Благоевград, изработване на покани и плакати, покана на медии, които да отразят
кампанията. След реализирането на кампанията бяха проведени 5 срещи, на
които някои от младежите се изявиха с различни таланти като пеене, рецитиране на поезия и свирене на музикални инструменти.
Резултати
Като резултат от експеримента можем да споделим, че успяхме да мотивираме младежи в риск – 10 роми и 5 нероми на възраст от 15 до 25 години,
които с удоволствие и интерес присъстваха и взеха активно участие във
всички срещи. Също така положиха усилия и заедно организираха и реализираха събитието за 8 април с минимална подкрепа от наша страна. Младежите, с които работихме, имаха смелостта
и самочувствието да
се срещнат и поканят хора като кмета
на Благоевград, Областния управител,
учители и директори
от училищата в Благоевград, медии и др.
Според нас социалният експеримент в гр.
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Благоевград е успешен, тъй като за краткото време, което бе
заложено и минималните ресурси, с които
разполагахме, успяхме да мобилизираме
15 младежи и чрез тях
да включим още 30
души, които участваха в награждаването.
Доказахме, че младежите в риск имат потенциал за развитие, когато им се даде възможност да бъдат независими.
Трудности
Предизвикателство за нас ще бъде да задържим вниманието и мотивацията на младежите, взели участие в социалния експеримент.
Планове за последващи дейности
Според нас експериментът даде много добри резултати. По време на
срещите и обсъжданията с младежите бяха споделени и много различни и
интересни идеи, които си заслужава да бъдат реализирани. В момента подготвяме проект, който има за цел да продължи идеята за работа с младежи
в риск.
Контакти:
Младежки дом – Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. „Бистрица“ №1
E-mail: mladejki@abv.bg
Web: mldom-bl.com
Сдружение „ЛИДЕР“ – Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. „Митрополит Борис „ №18
E-mail: lider_blagoevgrad@abv.bg
Web: liderblg.org
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„Точка за младежки информационен обмен“ – Бургас
Кратко описание на местните партньори
Младежки културен център – Бургас е общинско звено, което предоставя
възможност на младите хора да оползотворяват свободното си време предимно чрез култура. Центърът съхранява и развива дейността на различни
школи по изкуствата, клубове и танцови формации, желан домакин е за провеждане на значими културни прояви от
външни организации.
Сдружение „Вселена“ е неправителствена организация, която има за цел да
работи за развитие на човешкия потенциал, да подкрепя и утвърждава правото на
всеки да живее пълноценно, да подобрява
и разгръща способностите си; чрез методите на арт терапията и психотерапията
да подпомага утвърждаването на психичното здраве като ценност за личността,
семейството и обществото; да съдейства
за преодоляване на социалното отчуждение и за насърчаване на социалната интеграция на граждани, групи, общности
и региони.
Процес по адаптиране и планиране
Част от младите хора са креативни, амбициозни, импулсивни, имат интереси и потребности в различни области, други не са толкова идейни, напористи или активни, но всички имат потребността да изразят себе си и да
намерят своето място в обществото. Най-добрият начин за това младежите
да реализират мечтите и идеите си, да се чувстват пълноценни, да бъдат чути
и да се „заразят“ от ентусиазма и импулса на своите връстници е като им
се предостави възможността и свободата да предлагат и сами да решават.
Така се роди и идеята за „Точка за младежки информационен обмен“, която
представлява именно една такава възможност – на едно определено място в
Младежки културен център – Бургас младите хора периодично да се събират
и обменят идеи по теми, които ги вълнуват, да генерират нови идеи, инициативи и дейности, които да удовлетворяват техните потребности.
“Точка за младежки информационен обмен“ е модел на практика и се реализира по аналогия на италианския център Ginger Zone в община Scandicci
и Info point – центровете (Флоренция, Италия).
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Процес по социално експериментиране
„Точка за младежки информационен обмен“ стартира с дискусионна
среща на 27 март 2014 година. Младежкият форум се проведе с участието
на младежи от различни възрасти и с различни интереси. Провокирани от
целта на каузата, част от младежите решиха да се обединят в лидерско ядро
и да участват в интерактивно обучение. То се проведе на 16 април 2014 г.,
в рамките на което чрез активна комуникация и поставяне на младежите
в различни ситуации, лидерите от ядрото успяха да научат най-добрите и
ефективни начини за привличане на съмишленици в различни инициативи.
В деня на Европа – 9 май, водени от европейската идея за обединението и
създаване на връзка на взаимно разбирателство, сътрудничество, креативност и иновативност, Младежки културен център и Сдружение „Вселена“
разпространиха чрез брошура, идеята за създаване на „Точка за информационен обмен“.
Резултати
Импулсът, зарядът, ентусиазмът и мотивацията, която усетихме и видяхме у младежите присъствали на първата среща и на последващото обучение
е най-големият резултат от стартирането на инициативата, макар и в самото
ѝ начало. Според нас това е механизмът, който ще задвижи „колелото“ и ще
увлече след себе си повече съмишленици и партньори в каузата „Точка за
младежки информационен обмен“.
Трудности
Социалното експериментиране е в своя начален етап от цялостния процес на популяризиране, привличане и мотивиране на младите хора. Основното предизвикателство, което стои пред нас, е изграждането на доверие и
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трайно партньорство между младите хора и самите нас. Но водени от ентусиазма на младежите сме убедени, че това партньорство ще е трайно и ще
се основава на абсолютна откритост в комуникацията и ще промени общата
представа на младежите, че общинарите са скучни чиновници, работещи в
големи недостъпни сгради.
Планове за последващи дейности
Колкото и амбициозно да звучи, екипът на Младежки културен център
и сдружение „Вселена“ с помощта на вече сформираното лидерско ядро на
„Точка за младежки информационен обмен“, планира да пренесе модела за
привличане на млади хора и в читалищата, като по този начин ще се създаде
една мрежа от „Точки за младежки информационен обмен“ за да се обхванат
и малките населени места в общината.
Контакти:
Младежкият културен център – Бургас
Адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон“ 39
Е-mail: mkc_bs@abv.bg
Web: mladite.eu
Сдужение „Вселена“ – Бургас
Адрес за кореспонденция:
гр. Бургас, кв. „Възраждане“, бл. 42, вх. 1, ап. 9
Е-mail: vselena.burgas@gmail.com

„Танцувай с нас“ – Кърджали
Кратко описание на местните партньори
Партньори по проекта за град Кърджали са НЧ „Обединение 1913“ и Община Кърджали.
НЧ „Обединение-1913“ развива и подпомага любителското художествено
творчество, организира школи, кръжоци и курсове, клубове. Осъществява
социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, както и такива
свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и уплътняването на свободното време на деца и млади хора. Работи за преодоляване на междуетническите проблеми и бедността.
Община Кърджали като втори местен партньор, осигури обучител и консултант в работата на доброволците с децата в риск.
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Процес по адаптиране и планиране
Практиката, която предизвика най-голям интерес при посещението ни
във Флоренция, е използването на теренни работници при работата с младежи в риск. Спряхме се на тази практика, тъй като е слабо развита в България.
Преценихме, че тя ще бъде най-ефективна в посока превенция от отпадане
на младежите в риск – риск от отпадане от учебната система, наркотични
зависимости и др.
Приложихме тази практика на местно ниво като използвахме изкуството, в
частност танцовото, като подход, който да откъсне младежите от ежедневния
им ритъм на живот и да им открие нови възможности за развитие, като им
предложи различен поглед към света. Експериментът има за цел да промени
гледната точка на децата и да създаде в тях желание за по-добра реализация
и социализация в обществото.
Процес по социално експериментиране
Дейностите по проекта се проведоха между 03 – 25.04.2014 г. и включват
запознаване на партньорите с проекта и неговите цели и разпределяне на дейностите между страните. Среща с доброволците, участници в проекта, и запознаването им със спецификата на работата на теренните работници. Провеждане на ателие по танци с теренните работници и младежи от целевата група.
Анализ на резултатите и ефекта, върху младежите участници в експеримента.
Резултати
Като резултати отчетохме висок интерес от страна на младежите в риск
към дейностите предложени им в ателието по танци. Доброволците, изпълняващи ролята на теренни
работници, придобиха по-ясна представа за интересите
на децата и някои подходи,
които ще са им полезни за
осъществяване на по-лесен
и по-непринуден контакт с
младежи в риск, в случай че
експериментът се повтори,
мултиплицира или се превърне в част от дейностите
на нашата организация. Ние
като екип също се запознахме
отблизо с проблема, което ни
даде нов поглед към него, по-
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раждайки в нас нови идеи
за работа и върху други социални проблеми на нашето
общество.
Трудности
Трудностите, които срещнахме в плана за действие,
бяха свързани с избора на
деца, които имат интереси
в сферата на танцовото изкуство и същевременно да са част от целевата група – младежи в риск. Доста
трудно се оказа и организирането им да присъстват всички заедно, на определената за ателието дата. Но благодарение на доброто ни партньорство по други
проекти, с училището, в което учат, успяхме да изпълним дейностите в точно
предвидените дати и срокове.
Планове за последващи дейности
Мултиплицирането на експеримента в по-големи мащаби, с включването
и на други видове изкуства, спортни прояви, обучения и др., би могло да е
ключово за запознаване на обществеността с проблема и ускоряване процеса
на промяна на отношението на обществото към собствените си проблеми. Популяризирането на проекта, резултатите от него и неговото надграждане, ще
създаде нови представи в общественото съзнание за степента и скоростта на
пораждане и премахване на подобни проблеми, присъщи на съвременното ни
общество, което прави експеримента изключително полезен и важен. Бъдещите ни действия ще бъдат насочени към разширяване на кръга и обхвата на
дейности, следващи модела на експеримента, с по-активно участие от страна
на общината, за да обхванем по-широк кръг от младежи в риск от региона.
Контакти:
Народно читалище „Обединение 1913“ – Кърджали
Адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ 47
E-mail: obedineniekj@abv.bg
Web: obedinenie-kj.com
Община Кърджали
Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“, №41
E-mail: municipality@kardjali.bg
Web: kardjali.bg
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Създаване на „лудотека“ – Асеновград
Кратко описание на местните партньори
Община Асеновград, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно със Сдружение
с обществено полезна дейност „Устремени“ извършват дейности за социална интеграция на младежи в риск. В Община Асеновград няма създаден
младежки център и изучаването на добрите практики в управлението на младежки центрове играе съществена роля за социалната интеграция на младежи в риск чрез създаване на младежки център.
Процес по адаптиране и планиране
След двете посещения във Флоренция, Италия и запознаването с работата на общински структури и граждански организации за работа с младите
хора, решихме да се направи социален експеримент за социално включване
на младежи в риск в Асеновград, като се изпробва практиката за създаване
на „лудотека“, която няма специална образователна програма. Това е детски
център, в който децата ще могат да се забавляват, за да се подпомогне социализацията на деца в риск.
Процес по социално експериментиране
Основната дейност, която планирахме, беше свързана с обучението на няколко деца от Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) „Таню Войвода“ в гр. Асеновград да танцуват модерни танци, популярни сред младежите, да усвоят различни стилове и да затвърдят двигателната си култура. По
този начин смятаме, че децата биха могли по интересен и вълнуващ начин да
опознаят не само света на музиката, но и на изкуството като цяло. Без излишно натоварване и налагане, а само чрез забавление и удоволствие, успяхме
да отворим пред тях
още един прозорец,
още една възможност
не само да продължат
по-професионално да
се занимават с това,
но и да бъдат по-подготвени за живота.
Резултати
Резултатите, които постигнахме, бяха
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свързани основно със следните три аспекта:
– Мобилизация и отговорност на децата към изпълнението на поставените им
задачи;
– Цялостното научаване
на няколко модерни и популярни танца, които децата сами си избраха, за да
може желанието за изпълнението им и удоволствието от постигнатите цели да бъде максимално;
– Постигане на позитивна промяна и отношение към музиката и танците у децата, което всъщност беше и основната цел на експеримента.
Трудности
Основните трудности са свързани с преодоляване на първоначалното
негативно отношение на децата към предизвикателството, което им предложихме, както и притеснението и неувереността, че няма да се справят. Трудности се срещнаха и при превъзмогването на първоначалното напрежение,
което пречеше в организацията и изпълнението на плана и целите, които си
бяхме поставили.
Планове за последващи дейности
Бъдещите планове за продължаване на социалния експеримент могат да
бъдат свързани с увеличаване броя на децата, участвали в проекта, както и
подготовка, свързана с обучението на децата на цялостен, завършен танц,
който евентуално биха могли да демонстрират на подходящо мероприятие
или празник.
Контакти:
Община Асеновград
Адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов“ 9
Е-mail: obstina@assenovgrad.com
Web: www.assenovgrad.com
Сдружение „Устремени“ – Асеновград
E-mail: ustremeni@abv.bg
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„Информационна точка“ – Хасково
Кратко описание на местните партньори
Целите на сдружение „Таланти“ са развитие на вокалните, театралните,
танцовите, приложните, изобразителни и други творчески умения у децата
и младите хора. Предоставяне на условия за творчески изяви на деца и младежи; откриване, развитие, подпомагане и обучение на талантливи деца и
младежи; опазване и обогатяване на културно-историческото наследство на
Хасково за съхраняване на традициите, обичаите и традиционните изкуства.
Младежки център – Хасково е общинска структура, чиято дейност е насочена към развитието на атрактивни дейности за свободното време на децата и младежите от общината в областта на науката, културата, изкуството
и доброволчеството, тяхното гражданско възпитание и личностна изява чрез
стимулиране на творческите им заложби. Центърът е предпочитано място
за алтернативна заетост на децата в борбата срещу негативните влияния в
обществото. Тук младите хора задоволяват своето любопитство и развиват
своите интереси, правят своя избор и разгръщат своя потенциал. Области на
дейност:
– Дейности за свободното време и извънкласни дейности в областта на
изкуството, културата, науката и спорта;
– Гражданско образование и младежки инициативи.
Процес по адаптиране и планиране
Това, което ни хареса от италианските практики, които изучихме, е
т.нар. „лудотека“, работата с младежи в риск чрез прилагане на похвати,
свързани с изкуствата, а също и концепцията за „социално кафене“. Избрахме да експериментираме практиката „информационна точка“, да организираме място, където младежите
да получават актуална информация за
работни места; да се провеждат курсове за писане на мотивационно писмо, автобиография и как да се държат
по време на интервю за работа; да получават информация за възможности
за включване в младежки проекти и
инициативи и др. Целта ни е по-голяма информираност сред младежите и
оказване на съдействие при появили
се пред тях трудности.
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Процес по социално експериментиране
Планирахме и осъществихме среща с
ръководството на Дирекция по заетостта
– Хасково и посетихме тяхно ателие за
писане на CV и на мотивационно писмо.
Създадохме информационна страница
(„инфо точка“) в официалния сайт на
Младежки център – Хасково. Първата
младежка инициатива, организирана
и оповестена чрез инфо точката бе акция за почистване на спортен комплекс
„Юнак“ на 26 април, като част от инициативата „Да изчистим България за един
ден“. Редовно се публикува информация
за свободни работни места в община Димитровград. Предстои същото да
се договори и с бюрата по труда в Хасково. Ще бъде публикувана и информация за набиране на доброволци за Европейска доброволческа служба.
Резултати
Като успех можем да отбележим:
• Създаването на информационния портал като място за обобщена и
синтезирана информация по различни въпроси, свързани с младежите;
• включването на 20 младежи – доброволци извън участниците от Общински младежки парламент в акцията по почистване на 26 април;
• Популяризираме на портала като средство и място за информация и
помощ.
Трудности
Основна трудност срещаме в договарянето с Дирекция по заетостта –
Хасково за подаване на информация от тяхна страна. Като предизвикателство
пред нас е възможността да се присъединим като помощници в дейностите
на РИО – Хасково, свързани с професионалната ориентация и реализация на
младежите на територията на община Хасково.
Планове за последващи дейности
Като надграждане на постигнатото се стремим към:
• Ефективност и налагане на информационния портал сред младежите в
Хасково;
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• Създаване на приемна на информационния портал в сградата на Младежки център, където доброволци на Центъра и Сдружението да работят с младите хора по вълнуващи ги проблеми.
Контакти:
Младежки център – Хасково
Адрес: гр. Хасково, бул. „България“ 41
E-mail: yc.haskovo@gmail.com
Web: yc-haskovo.org
Сдружение „Таланти“ – Хасково
E-mail: talanti2005@abv.bg

„Социално кафе Ин-сайдер“ – Сливен
Кратко описание на местните партньори
Главен приоритет на Младежки дом – Сливен е взаимодействието с младите хора чрез окуражаване на младежките инициативи и участието им в
местното самоуправление. Ние подкрепяме младежките международни обмени, срещи, семинари и други събития. Младежки дом – Сливен осъществява общинската младежка политика, залегнала в стратегията за работа с
младите хора и всички общински програмни документи.
Сдружение „Младежки център за неформално образование – Сливен“
осъществява и предоставя: консултации на младите хора; обучения, включ
ващи дискусии върху здравни въпроси; за млади лидери и за изграждане на
комуникативните умения на младите хора.
Процес по адаптиране и планиране
След посещението в регионалната служба по заетостта във Флоренция
бяхме впечатлени от факта, че там всеки
четвъртък правят срещи между работодатели и търсещи работа, както и това, че има
добре изградена връзка между служителите в службата и младежките организации.
Най-голямо впечатление ни направи това,
че средствата от всички сектори, работещи
с младежи са обединени в един голям проект, наречен Giovanisì.
Ние в Сливен избрахме да направим со-
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циален експеримент за социално
включване на младежи в риск в гр.
Сливен чрез „Социално кафе“, което ще се осъществява всеки петък
следобед от 14.00 часа в залата в
Младежки дом – Сливен, а през лятото в градината. Социално кафе е
практика на кооператива Macrame
в община Campi Bisenzio.
Социалното кафе цели да се
превърне в място, което ще се
посещава от младежи, които ще
дискутират неформално своите проблеми. То ще бъде място за коопериране и партньорство между младежките граждански организации. Социалното кафе ще се превърне в своеобразен клуб за консултации, информация и
взаимопомощ.
Процес по социално експериментиране
Стъпки, през които преминахме:
1. Дискусии за приемане на идеята от партньорите.
2. Изработване на проекти за рекламни материали за Социално кафе
„Ин-сайдер“ сред младежи в риск.
3. Популяризиране на Социално кафе „Ин-сайдер“.
4. Провеждане на първото кафе на 9 май 2014 година.
5. Оценка на дейността и действията.
Очаквани резултати:
• Всеки петък следобед да ни посещават минимум десет младежи в социалното кафе;
• Да се осъществява социално общуване и да се обсъждат наболели и
актуални въпроси;
• Да се повиши интереса и увеличим броя на партньорите;
• Да се появят спонсори на услугата;
• Да се подпомагат младежите в риск, като всеки петък се решава поне
един проблем на един младеж;
• Да има интерес от доброволци за разпространяване на идеята и да помагат с приготвяне на кафе или чай, както и да подпомагат младежи с
увреждания;
• Медиите, общината и обществото да имат положителни нагласи към
услугата.
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Трудности
На този етап не срещаме трудности. Бихме имали такива, ако помещението ни стане тясно за желаещите да посещават новата услуга.
Планове за последващи дейности
Бихме искали да надградим постигнатото, като изградим в двора на
Младежкия дом, с помощта на Община Сливен, външен бар и място за
кафене, както и то да
се превърне в Клуб за
общуване на млади
хора, които са изо
лирани по различни
причини с организиране на различни
тематични вечери с
дискусии по определени злободневни
теми, музикални тематични вечери.
Контакти:
Младежки дом – Сливен
Адрес: гр. Сливен, ул. „Д-р Константин Стоилов“ 12
E-mail: mladejkidom@abv.bg
Сдружение „Младежки център за неформално образование –
Сливен“
Адрес: гр. Сливен, ул. „Д-р Константин Стоилов“ 12

„Пространства за креативност“ –
Смолян
В Смолян двете партньорски организации: Обединен детски комплекс и Сдружение „Екосвят Родопи“ работиха паралелно по свои инициативи, повлияни от практиките в Италия, като организираха
съвместно събитие: Ден на творческата креативност.
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Кратко описание на местните партньори
Обединен детски комплекс (ОДК) в Сдружение „Екосвят Родопи“ от учредяваград Смолян е извънучилищна инсти- нето си през 1997 година работи за опазване
туция в системата на българското сред- на околната среда, екологично образование и
но образование. В детския комплекс възпитание. В последните години активно раработят висококвалифицирани профе- ботим в областта на младежки политики. От
сионалисти в различни области – от те- 2012 година чрез Младежкия информационатрално и танцово изкуство през спорт но-консултантски център „ЯКО“ обучаваме и
до краезнание и точни науки. Децата и консултираме младежи с различен статус.
младите хора, посещаващи комплекса,
които са над 400, са на възраст от 5 до
18-19 години. Чрез различните форми
на обучение те се възпитават в чувство
на толерантност, взаимопомощ и любов.
Процес по адаптиране и планиране
Най-силно впечатление от италианските практики ни направи мащабният
комплексен и мултисекторен проект на
регионалното правителство на Тоскана
„Giovanisi“. Както, разбира се, и дейността на всички младежки центрове.
Ние в ОДК се спряхме на практиката
на Младежки център Ginger Zone от
Социален кооператив Anima Giovane
с мото: Пространство за креативност.
Адаптирането на тази практика към
местната действителност в гр. Смолян
за привличане на младежи в риск се
осъществява, като във всяко събитие,
предвидено в плана на ОДК, се включват деца и младежи в неравностойно
положение – от детските градини през
училищата до ресурсния център, Съюза на инвалидите и други институции
в града. Целта е да се идентифицират и
адресират комплексните проблеми на
младите хора в риск.
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Освен с членовете на Сдружение „Екосвят
Родопи“, впечатленията от Флоренция бяха
обсъдени и с младежи. Решихме, че част от
споделеният от италианските организации
опит може да бъде приложен и при нас:
• Уюта и обстановката в библиотеките, които предразполагат не само към свобода,
но и към съсредоточаване за занимания и
получаване на знания.
• Пространството за креативност във
всички посетени младежки центрове и
използване на изкуства за привличане на
младежи, включително и такива в риск.
На младежите-доброволци в МИКЦ
„ЯКО“ допадна идеята да няма фиксирана програма с дейности – какво и как ще
се случва да зависи предимно от младите
хора, които посещават младежкия център.

Социално експериментиране на местно ниво

Процес по социално експериментиране
От предварително планираните дей- Веднага след посещението във Флоренция
ности по избраната от нас практика пространството на Младежкия информаци„Пространство за креативност“ до онно-консултантски център в Смолян беше
този момент са изпълнени:
преобразувано и вместо деловата обстановка
1. Древното изкуство на мартеница- тип „зала за събрания“, сега тук са оформета с Ресурсен център;
ни различни кътове, където младежите раз2. 8-мартенска изложба в Съюза на говарят необезпокоявани. Това беше оценеинвалидите;
но веднага от младежите и все по-често те
3. Пролетен концерт с Център за ка- предпочитат вместо в някое кафене да бъдат
риерно ориентиране;
в МИКЦ. Обстановката създаде предпостав4. Великденска изложба в Съюза на ка и за изпълнение на още нещо, което ни
инвалидите;
хареса в италианските младежки центрове
5. Грамоти за участници от клуб – пространството за креативност. Оформих
„Вълшебният приказен свят“ ме кът за предложения, разпространихме инв Родопски драматичен театър формация, младежи-доброволци активно се
„Н. Хайтов“.
включиха в организиране на първото подобно събитие за Смолян.
Резултати
Радостта в очите на младежите и децата от Съюза на инвалидите, Ресурсния
център и всички други институции, с
които работим, е най-високата оценка
за работата по проекта.
Толерантността между малчуганите в
детската градина, в която повечето от
децата са от ромски произход, е найзначимата ни награда.

На 13 май 2014 г. в МИКЦ „ЯКО“, съвместно с ОДК, организирахме Ден на творческата
креативност, на който дадохме възможност на
младежи и деца с различни таланти да ги демонстрират пред младежи, родители, граждани. Организирахме изложба от картини, от фотографии, младежи пяха в различни стилове,
рецитираха стихове на присъстващи автори,
изпълненията на китара бяха изключително
емоционални, деца представиха наградите си
от национални конкурси, демонстрираха завидни танцувални умения. Открихме събитието с три гайди, закрихме го с огнено шоу пред
сградата. По общото мнение на младежите
беше много „Якооо!“. Впечатляващо е и това,
че младежи, дошли като зрители, пожелаха да
се включат с изпълнения на песни. А доброволци от МИКЦ „ЯКО“ откриха за себе си таланта да организират и ръководят събития.
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Трудности
Известно е, че насила можеш да вземеш, но насила не можеш да дадеш. В
този смисъл най-трудно в осъществяване на дейности, в които са включени
децата от ромски етнически произход,
е включването на техните родители.
Особено при тези от тях, за които се
касае за битово оцеляване.

Планове за последващи дейности
Ще продължим да работим с тези целеви групи, включвайки децата и младежите в подходящи дейности и осъществявайки различни проекти.
Ще работим и за включване на родителите на децата и младежите в риск,
особено на тези от ромски етнически
произход.
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В дейностите на МИКЦ „ЯКО“ винаги са
включвани младежи с увреждания, от центрове от семеен тип, както и роми. Нашето
разбиране е, че те не трябва да бъдат отделяни от другите младежи и приятелствата, които възникват пред очите ни са реалност. При
работата си в рамките на проект „Младежи
без граници – добри практики в управлението
на младежки центрове и работа с младежи в
риск“ се натъкнахме на следното: младежите,
които според общоприетото са в риск, не се
считат за такива. В същото време младежи от
малки села заявяват, че са в риск. Ние считаме, че в Смолянски регион всички младежи са
в риск предвид на това, че е планински, граничен и единствената област без железопътна
връзка.
Младежите-доброволци от МИКЦ „ЯКО“
вече планират друга вечер на креативността,
като още по време на събитието на 13 май
бяха дадени заявки както от скейтъри, така и
от студенти със сериозни разработки.
Основата, положена в рамките на проект
„Младежи без граници“, ще бъде развита,
като намеренията ни са да дадем възможности поне два пъти годишно младежите на
Смолян да демонстрират своите таланти пред
общността.

Социално експериментиране на местно ниво

Контакти:
Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян
Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ПК № 2
Младежки информационно-консултантски център ЯКО –
Смолян (сграда на Младежки дом)
E-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg
Web: ecorodopi.eu
Обединен Детски Комплекс – Смолян
Адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 5
Е-mail: odksmolian@abv.bg
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Първоначалните реакции
Фондация С.Е.Г.А. вече няколко пъти имаше възможността да съдейства
на процеса по изучаване и евентуално внедряване на чужди добри практики
в българската действителност. На базата както на нашия предишен опит, така
и в проекта „Младежи без граници“, вече имаме представа какви са понякога
първоначалните реакции на българските заинтересовани страни при взаимодействието си с чуждестранни практики и партньори. Тях представяме
по-долу:
„Ние пък си имаме...“
Това е защитна реакция номер едно тогава, когато се сблъскаш с нещо,
което изглежда и работи добре. Например малък младежки център в самия
център на града. Както вече беше споменато, концепцията в община Флоренция е, че някои от центровете са малки като площ, но пък са много на брой,
което позволява по-близка и директна връзка с младите хора в различните
части на града. Понякога обаче е по-лесно, вместо да разберем тази концепция, да заключим „Нашият център е много по-голям“. Това следва да ни даде
предимство и да ни накара да се чувстваме по-добре. Реакцията е нормална и
в нея всъщност няма нищо лошо, стига да не води до заключението, че „тук
нищо полезно няма да видим“.
„При нас няма такава култура...“
На другия полюс на „Ние пък си имаме...“, но на същата плоскост е
мисленето, че „тук“ всичко работи, а „при нас“ нищо не работи. Обожествяването на чуждите практики е нереалистично, защото както вече споменахме, дори регион Тоскана със своя проект на стойност 300 милиона
евро не е разрешил проблема със социалното включване на млади хора в
риск. Но в твърдението „При нас няма такава култура...“ всъщност се крие
опасното заключение, че не е необходимо да правим каквото и да е, защото
„при нас няма да стане“. Лесно и просто. Да, може би при нас наистина
няма такава култура. А трябва ли да има? И ако да, какво ще направим, за
да я създадем?
„Ти ми дай пари и не ме учи...“
Няма да се опитваме да твърдим, че финансирането е маловажно. Това,
което регион Тоскана или община Флоренция може да си позволи да инвес
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тира в младежки дейности, е несравнимо с бюджетите на българските общини. Но практиките и моделите, които разглеждаме, не винаги са свързани
със средства, нещо повече – в много случаи пестят средства. Ясно е, че и неправителствените организации и общинските структури, работещи с млади
хора, страдат от свиреп недостиг на средства за дейностите си, а понякога и
съществуването си. Това обаче не трябва да е причина да отказваме да учим,
когато имаме такава възможност.
В заключение, към изучаването и внедряването може да се погледне
скептично и оптимистично. Скептичният поглед ще наклони към заключението, че реалността в България е напълно различна и италианският опит
е неприложим. Оптимистичният поглед обаче ще намери онези идеи, които
са напълно приложими към нашия контекст, макар и не в същите мащаби и не без да са съответно адаптирани. Към чуждите практики следва да
се подхожда по един единствен начин – критично и с отворено съзнание;
безпристрастно откроявайки успешното от неуспешното, приложимото от
неприложимото, полезното и нужното от пожелателното. Че не могат да се
заимстват успешни идеи е заключение, което по-скоро говори за нежелание, отколкото за обективна невъзможност. Експериментирането в десет
български населени места го показва. Иначе причини да не го правим винаги можем да намерим.
В процеса на изпълнение
Няколко важни извода направихме във връзка с процеса по адаптиране и
изпробване на чуждестранни практики за работа с младежи в риск на местно
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ниво и те са свързани
предимно с партньорствата и подкрепата.
На първо място,
много от партньорите като че ли осъзнаха чак в процеса на
изпълнение какъв е
смисълът от местните
партньорства, които
изисквахме и окуражавахме в рамките на
целия проект „Младежи без граници“. Тъй като всички практики, които изучихме в Италия, без
изключение се реализират в партньорство между местните власти и структурите на гражданското общество, тяхното експериментиране съответно следваше да се случи по същия начин. Именно в тези населени места, в които
местните партньорства не бяха равнопоставени (т.е. един от партньорите
има по-голяма мотивация и интерес за участие в проекта от другия), като че
ли имаше по-големи предизвикателства при адаптирането и експериментирането на практики. Като цяло, струва ни се, имаме много да учим за публично-частните партньорства, смисъла от това да ги има реално и да бъдат
равнопоставени. Структурирането на партньорства между местните власти
и гражданския сектор често се подценява и е нещо, на което следва да се
обърне повече внимание в бъдеще.
На второ място, важна подкрепа за местните партньори при тяхното експериментиране изигра самият факт, че през подобен процес преминават и
други организации и структури. Свързаността на партньорите в неформална
мрежа изигра добра мотивационна роля, като даде възможност и за споделяне на идеи, трудности и резултати. Извод за фондация С.Е.Г.А. е, че подобен
вид ad-hoc мрежи биха могли да се фасилитират още по-интензивно и процесът на учене и споделяне да бъде по-активно окуражаван. При всички случаи
партньорските взаимоотношения между Фондация С.Е.Г.А., експертите на
„Европейска академия във Флоренция“ (които посетиха България и консултираха много от местните партньори на място) и местните партньори дадоха
добра и динамична рамка на процеса за планиране и социално експериментиране. Това ни кара да вярваме, че включването на широк кръг представители на целевата група (вместо фокусирането върху една или две организации
и структури) е правилният път.
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Какво е приложимо
Ние смятаме, че описаните по-горе конкретни практики могат да се приложат в нашата реалност – въпрос е на желание и донякъде на финансиране. Затова говорят и резултатите от социалното експериментиране – да, на
места адаптирането е радикално, но така е в началото на всеки процес. А и в
крайна сметка, важното е не да заимстваме някаква практика само защото на
теория ни се струва добра; важното е да адресираме и решаваме проблеми. В
този смисъл дори когато приложеното се различава коренно от първообраза
на практиката, това няма значение, стига приложеното реално да разрешава
конкретен проблем.
Въпросът с финансирането безспорно е важен. Нашите двадесет местни партньори експериментираха практиките си почти без всякакви средства, защото вярваха, че е важно. В дългосрочен план обаче това не винаги
е решение. Все пак не трябва да се пренебрегва фактът, че през последните години огромна част от младежките организации в България натрупаха значителен опит в мобилизирането и работата с доброволци. От тази
гледна точка много от предложените практики могат да бъдат осъществени
частично или изцяло чрез подготовка и работа на млади доброволци, което
значително би намалило цената. Такъв е случаят с почти всички социални
експерименти в рамките на проекта „Младежи без граници“. Това обаче не
трябва да е трайно решение. На доброволческия труд не бива да се гледа
като на нещо, което ще замести услугите, които местните власти са се задължили да предоставят.
По-иначе стои въпросът с приложението на моделите за управление на
младежката сфера в тясно сътрудничество между местните власти и гражданския сектор. Поради структурния си характер, те нямаше как да бъдат
социално експериментирани в рамките на
проекта. В много от
включените населени
места обаче се обмислят идеи в тази посока.
Ето някои идеи и предложения как описаният италиански опит
може да намери своето
съответно приложение
в България:
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• Междусекторен подход (включително за структуриране на бюджет).
Митът, че всяка нова (подновена) политика спрямо младите хора и
младите хора в риск изисква допълнителни отдели, департаменти и
други административни структури, следва да бъде развенчан. Както е
видно от италианския опит, един междусекторен подход (какъвто безспорно е нужен за адресиране на комплексните проблеми на младите
хора и младите хора в риск) изисква единствено добра координация.
Следва да се подчертае още веднъж начинът, по който регион Тоскана
структурира част от бюджета на проекта Giovanisi – като всяка отговорна административна единициа, в чиито ресор попадат дейности от
проекта, отделя от своя бюджет за неговото финансиране. Макар и в
по-малки мащаби, такъв модел е възможен и в българската действителност.
• Независимостта на младите хора като централна идея. Поставянето на независимостта (автономията) на младите хора в основата на
политиките и мерките, с които се адресират проблемите им, е иновативна идея както за България, така и за Италия. Тази концепция
на проекта Giovanisi се дава като пример за добра практика на европейско ниво и е социална иновация, която е добре да се има предвид
при програмирането и изпълнението на младежки дейности и в България. Нещо повече, реализирането на тази идея изисква многосекторен подход, защото само така може да се постигне автономия на
младите хора (и особено тези в риск) във всички аспекти на техния
живот.
• Структури за съвместно управление на младежката сфера. Един от
най-ценните уроци, които можем да научим от италианските местни
власти, е признанието, че сами не могат правилно да идентифицират
нуждите на младите хора и младите хора в риск и съответно да предложат интервенция, с която да им отговорят. Модели на управление
с широко участие на младежи и младежки организации (подобни на
модела за управление на проекта Giovanisi) трябва да се насърчават,
за да се гарантира, че предлаганите мерки, дейности и услуги реално
адресират проблемите на младежта. Трябва да се отбележи, че сходни
модели в България има – такъв е примерът с Консултативния съвет по
младежка политика към община Перник. Трябва обаче да се признае,
че за момента това е по-скоро изключение, отколкото правило.
• Конкурси за управление на младежки центрове и структури. Да се
промени модела, по който към момента функционират общинските
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младежки центрове, комплекси, домове и сходни звена, ще бъде трудно (макар и не невъзможно). За откриването на такива структури в бъдеще обаче е редно да се вземат предвид предимствата, които предлага
модел, при който те се управляват от младежки организации, избрани чрез конкурс на базата на балансирана методика между качество и
цена, а не директно от общинската администрация.
• Конкурси за еднократни и периодични дейности. За делегирането на
младежки дейности трябва да се мисли и вън от рамките на управлението на младежки центрове и сходни структури. Практически всяка
дейност, насочена към младите хора, може да се делегира чрез лека
конкурсна процедура. Флаш моб за Международният ден на младеж
та, концерт за Международния ден за борба със СПИН или акция за
почистване – във всички тези случаи вместо общината да се опитва да
говори на езика на младите хора, тя може да преотстъпи тази дейност
на младежки организации, които вероятно ще се справят по-добре.
Един конкурс в тези случаи ще доведе до повече, по-добри и по-иновативни идеи, а в дългосрочен план – и до укрепване на капацитета на
младежките организации.
Накрая трябва да се отбележи, че достиженията на регион Тоскана в
сферата на услугите за млади хора и млади хора в риск не са се случили
просто така. Не трябва да се смята априори и че местните власти в Италия
по дефиниция са по-отворени за сътрудничество с гражданския сектор.
Именно в резултат на активна и дългосрочна работа на граждански организации и социални
кооперативи, мисленето на местните власти
бива променено и започват да се изграждат
механизми за сътрудничество. С времето те се
развиват и добиват сегашните си измерения.
Да се чака „промяна на
ситуацията“, „промяна
на средата“ или „промяна на манталитета“
означава, че промяна
просто няма да има.
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