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В качеството си на основен институционален стълб на Съвета на Европа, Конгресът на местните и 
регионалните власти е сериозно ангажиран с насърчаването на по-голямо участие на младите хора 
в демократичните структури и процеси на нашите общества, особено на местно ниво, на което пред-
ставителите на Конгреса полагат изключително големи усилия в работата си. 

Ако сред младите хора в Европа днес целим да развием култура на участиетото, това може да се 
случи на местно ниво, където такава култура би пуснала корени най-ефективно. В момента Конгре-
сът е ангажиран в работа по преодоляване на проблемите, пред които са изправени младите хора в 
непривилегированите градски райони. Тъй като решаването на тези проблеми изисква ангажимент 
от страна на местната власт за прилагане на необходимите административни и финансови реше-
ния, активното участие на младите хора, живеещи в тези райони, включително в процесите на взема-
не на решения, ще бъде от решаващо значение за успеха на новите политики в областта. 

В тази връзка Конгресът силно вярва в уникалната система на съвместно управление в съответ-
ствие с принципите за вземане на решения, разработени и възприети от младежкия сектор на Съве-
та на Европа в периода на неговото трийсетгодишно съществуване. Такава система, включваща ко-
лективното вземане на решения по всички младежки въпроси от публичните власти в партньорство 
с младежки представители и организации, приема много сериозно младите хора, техните интереси и 
способност да вземат решения и да приемат отговорност. И именно чрез такава система младежите 
могат да бъдат насърчени по най-добрия начин да се ангажират с активно участие в обществото. 

Ревизираната Харта на Съвета на Европа за участието на младите хора в местния и регионалния 
живот е ключов инструмент за насърчаване на такова съвместно управление - самата тя е изготвена 
именно от група млади хора, работещи в равностойно партньорство с представители на местните и 
регионалните власти. Хартата е инструмент, насочен главно към местните и регионалните власти, 
подпомагащ ги при изпълнението на секторните политики, които ще се отразят благоприятно както 
на младите хора, така и на други граждани. Хартата обаче е много повече от това. Тя е едновремен-
но инструмент, който младите хора трябва да използват, за да насърчат местните власти да изпълня-
ват политики, които засягат тяхната част от обществото, както и средство за сътрудничество между 
младите хора, младежките организации, местните и регионалните власти. 

Младите хора трябва да имат правото, средствата, мястото, възможностите и подкрепата, за да 
участват във вземането на решения, и хартата съществува като инструмент за съвместно управле-
ние, който да насърчава този процес. Успешните примери за това са много, но трябва да се свърши 
още доста работа, за да се постигне тази благородна цел в цяла Европа. Убеден съм, че настоящият 
Наръчник несъмнено ще улесни този процес. 

Ето защо приветствам този Наръчник като важен и ценен инструмент в тази задача и призовавам 
всички да го използват в своите организации и общности, за стимулиране на по-добро бъдеще за 
младите хора в Европа благодарение на техните възможности за участие във всичко, което се отра-
зява върху настоящия и бъдещия им живот. 

Улрих Бонер 
Изпълнителен секретар 

на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа 





V 
-> Въведение 

Добре дошли в „Кажете си думата!" - Наръчник към ревизираната Европейска харта за участие 
на младите хора в местния и регионалния живот. 

Участието на младите хора не е самоцел, а средство за постигане на положителни промени в живота 
им и за изграждане на по-добро общество. През последните години наблюдаваме нарастващ брой 
инициативи за насърчаване и засилване на младежкото участие на много различни нива - междуна-
родно, регионално, национално и местно. За заетите в тази сфера бяха създадени и нови инструмен-
ти за работа. Един такъв е ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния 
и регионалния живот (наричана по-долу Хартата), приет през май 2003 г. от Конгреса на местните и 
регионални власти на Съвета на Европа.1 

Участието на младите хора бе и една от трите основни теми на Европейската младежка кампания 
за разнообразие, човешки права и участие, организирана от Съвета на Европа в партньорство с 
Европейската комисия и Европейския младежки форум (2006/2007). Това ръководство е една от 
инициативите, предприети в рамките на тази кампания. 
Ревизираната харта е замислена като средство за подпомагане на млади хора, младежки работни-
ци, организации и местни власти за насърчаване и увеличаване на значимото участие на младежта 
на местно ниво в цяла Европа и може да се използва по най-различни начини. Възможно е някои 
потребители да могат да я приложат незабавно, докато други да имат нужда от помощ, за да научат 
как да използват ревизираната харта по най-добрия начин в съответствие със собствената си среда. 
Въпросите: „Какво да правя с хартата?"; „Как да я използвам на практика?" или „Защо трябва да се 
интересувам от този документ?" често са били задавани от тези, които са включени в младежко учас-
тие на местно ниво. Целта на това ръководство е да помогне в намирането на правилните отговори 
в различни европейски контексти. 

Наръчникът не е документ, готов за употреба при прилагане на Хартата на местно ниво - ситуации-
те, налагащи използването на Хартата, варират неимоверно в цяла Европа. Той е по-скоро сбор от 
разсъждения и въпроси, предвидени да помогнат на тези, които работят на местно ниво, да намерят 
свои собствени начини за постигане на значимо участие на младите хора. Публикацията е разделена 
на осем глави, всяка от които се фокусира върху различен аспект, свързан с участието на младежта 
и със самата Харта. 

Глава 1 представлява основно въведение в младежкото участие чрез представяне на определения, 
принципи и фактори, влияещи върху участието. Глава 2 съдържа подробности за Хартата, нейното 
съдържание и целеви групи, както и известна второстепенна информация за Конгреса на местните 
и регионални власти на Съвета на Европа. Глава 3 обяснява подхода на Хартата към участието на 
младите хора, който се основава на петте ключови думи: право, средства, място, възможност и под-
крепа. Глава 4 представя възможни начини за използване на Хартата на практика, фокусирани върху 
местното ниво. Младежките проекти играят много важна роля в насърчаването и засилването на 

1. Името на Конгреса на местните и регионални власти на Европа беше сменено на 14 октомври 2003 на Конгрес 
на местните и регионални власти на Съвета на Европа. В настоящата публикация ще се използва второто му име. 
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младежкото участие и Глава 5 насочва вниманието към въпроси, свързани с организирането на мла-
дежки проект. Главата може да се използвана най-добре, ако местните активисти, заинтересувани от 
съвместна и партньорска работа с младежко участие, си сътрудничат и осъществят партньорства. В 

н тази връзка Глава 6 дава идеи за извършването на добра съвместна работа на местно ниво, особе-
§ но между младежки организации и местни власти. Хартата може да се разглежда и като инструмент 
! за създаване на регионални младежки политики, а Глава 7 обяснява как този документ може да се 
« използва за създаването или преразглеждането на младежки политики на ниво общност или регион. 
я В заключение следва Глава 8, която представя образователни дейности, които могат да се използват 

като обучителни помощни средства, свързани с младежкото участие, особено в контекста на реви-
зираната Харта. Допълнително всяка глава съдържа част, озаглавена „Време за размисъл". Това са 

5 набор от въпроси, които помагат на читателя да открие най-добрите начини, по които да използва 
s Хартата в съответствие със своята собствена ситуация. 
Ц Настоящият Наръчник е резултат от съвместната работа между Дирекцията на младежта и спорта 
н (ДМС) и Конгреса, започнала преди много години. Всъщност основата на онова, което впоследствие 
ц се е превърнало в днешната Европейска харта за участието на младите хора в местния и регионален 
и живот, е било предствено на първата (Лозана, юни 1988 г.) и втората (Ланголен, септември 1991 г.) 
jg конференции за младежки политики, организирани от тогавашната традиционна Конференция на 
| местните и регионални власти на Европа. Ревизираната Харта, допълнение към която е настоящият 
2 наръчник е резултат от конференция в чест на десетата годишнина от приемането на оригиналната 
ч Харта. Тази конференция, наречена „Младите хора - активни участници в своите градове и регио-

<е s 
ни", е организирана от Конгреса в партньорство с ДМС в Краков, Полша на 7 и 8 март 2002 г. Освен 
оценка на напредъка в областта на младежкото участие за десетте години, през които хартата съ-

s ществува, участниците се обявяват за преработване на хартата, за да бъдат взети под внимание но-
53 вите предизвикателства, които младите хора срещат в съвременното общество. След одобряването 

на ревизираната Харта Конгресът и ДМС са работили съвместно по инициативи за насърчаване на 
g нейното приложение. Чрез различни структури и текстове самият Конгрес продължава да работи по 
« въпроси, касаещи младите хора на местно и регионално ниво. 

Това ръководство не би било факт без приноса на множество отделни хора. Специални благодарнос-
* ти към Жанета Гоздзик-Орнел за нейната отдаденост като автор на наръчникът. Дължим благодар-
g ности и на референтната група за нейната съпричастност, подкрепа и съвети. 
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-> 1.1. Основни дефиниции и подходи в младежкото участие 

Когато става въпрос за младежко участие, човек може да попадне на разнообразие от практики, 
подходи и теории. Поради своя различен опит младежките работници, организации и местните вла-
сти подхождат към разбирането на участието от различни гледни точки. Мотивацията им за работа 
в сферата на младежкото участие също се различава значително: докато някои са мотивирани от 
нуждата за социална промяна и изграждането на по-демократични общества, други може да са за-
интригувани от развитието на младите хора или да имат свои политически цели. Дебатът, свързан 
с различните аспекти на младежкото участие все още тече и на едни и същи въпроси могат да се 
дадат различни отговори. 

Време за размисъл 

1. Как Вашата общност/организация определя младежта (възрастова граница, 
психологически или други критерии)? 

2. Кои са младежите, с които Вие работите? Доколко хомогенна група са те? 
3. Как се разбира „младежко участие" във Вашата организация/институция? 
4. Как разбрахте това? Има ли съгласувано определение/разбиране или Вие сам/сама 

имате свое разбиране и възприятие? 
5. Какво иска да постигне Вашата организация в сферата на младежкото участие? 

Ако отговорите на горните въпроси бяха проучени сред младежки работници, лидери, представители 
на властта или други хора, интересуващи се от младежко участие в Европа, резултатът вероятно би 
бил колкото хора, толкова и различни идеи. Не е реалистично да очакваме да се създаде една дефи-
ниция или разбиране, съгласувано с всеки един човек. Ето няколко примера как някои организации 
или групи разбират младежкото участие: 

- „С две думи участието означава да бъдеш ангажиран, да имаш задачи, да поемаш и споде-
ляш отговорност. Значи да имаш достъп и да бъдеш включен."2 

2. Лаурицен, П. Базова реч за участието, изнесена на Обучение за развитие и прилагане на проекти за участие 
на местно и регионално ниво, Европейски младежки център, Страсбург, юни 2006 
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- Участието значи „да помагаш в насочването и формирането."3 

- „Участието е говорене и слушане, изразяване на собствените ти виждания и изслушване как-
во казват другите. Може да значи работа в екип за намиране на решение или избор за начин 

g за действие. Да участваш не значи просто да станеш млад активист, може да се изразява в са s 
к S S 

това да се възползващ от предоставени възможности - като присъединяване към клубове за 
S придобиване на нови умения или групи с ясно изявени позиции по дадени въпроси. „4 

g Време за размисъл s u 
ш 
а 1. Какви са приликите между Вашето разбиране за младежко участие и по-горе представе-

ните дефиниции? 
2. Кои са основните разлики? 

к S S S3 W S са 
о> За целите на настоящия Наръчник младежкото участие ще бъде разбирано така, както е определено 
Ц в увода на ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния и регионалния 
<» живот.5 

! 
Е „Участието в демократичния живот на която и да било общност е повече от просто гласуване или 
£ кандидатиране на избори, колкото и важни да са тези елементи. Участието и активното граждан-
ее ство се отнасят до това да имаш правото, средствата, мястото и възможността, а където е нужно -
J2 и подкрепата - за включване и повлияване на решенията и ангажиране в действия и дейности, 
§ които да допринесат за изграждането на по-добро общество." 

Горната дефиниция се простира отвъд тясното разбиране на младежкото участие единствено като 
политическо включване или участие в младежки съвети. Тя набляга на това, че да участваш, значи 

<в со (в 
н а 
5 да имаш отговорност и влияние върху решения и действия, които засягат живота на младите хора 
g или просто са важни за тях. Така в практиката това може да значи гласуване на местни избори, както 

>я и учредяване на нови младежки организации или интернет форуми за обмяна на информация за 
е хобита, интереси или други креативни начини за прекарване на свободното време. Дефиницията в 
а Хартата за участието показва също така промяна в подхода към младите хора и младежкото учас-

ш тие. Младите хора не са третирани като жертви или уязвима група, нуждаеща се от защита и помощ <в 
н 
х са от родители, смятащи, че знаят какво е най-добро за децата им. На младите хора сега се гледа 
6 като на активни играчи в организациите и обществения живот; като на партньори с много потенциал, 
2 таланти и силни страни. Те трябва да имат възможността да изразяват своите потребности и да 

(така наречения „подход, основаващ се на проблема"). Те не биват третирани и като обекти на наме-

s 
§ намират начини да ги удовлетворяват. Една африканска поговорка гласи "Този, който носи обувките, 

знае точно къде го убива." Ето защо младите хора трябва да бъдат включени в обсъждането на въ-
просите, които ги засягат и да бъдат подкрепяни, а не доминирани от останалите. 

£ s S У (О а (в 
аз 
А 3. Янс, М. и де Бейкър, К. Младежта и социалното участие. Елементи за практическа теория, Фламандски Мла-

дежки Съвет, Брюксел, 2002, стр. 2. 
4. Дискутиране на глобални въпроси - какво е участие? УНИЦЕФ, Обединено кралство, 2004, стр.1. 
5. Ревизирана Харта за Участието на младите хора в местния и регионалния живот, Конгрес на Местните и Регио-

1 2 нални власти на Съвета на Европа, май 2003. 
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Време за размисъл 

1. Гледа ли се на младите хора във Вашата организация като на: 

- група, която има нужда нейните проблеми да бъдат решавани от някой друг? 
- група, която не желае да поема отговорност? 
- група, която се нуждае от защита? 
- консуматори, на които всичко трябва да бъде поднесено наготово? 
- хора, имащи силни страни и таланти? 
- група, способна да допринесе за решаването на нейните собствени проблеми? 
- група, която иска да върши нещата сама (неприемаща помощ)? 
- по някакъв друг начин? 

2. Има ли нещо, което трябва да бъде променено в начина, по който младите хора биват 
възприемани във Вашата общност/организация? Ако да, какво? 

В последно време младежкото участие често е било приравнявано до право (тъй наречения „подход 
на правата" по отношение на младежкото участие). УНИЦЕФ например вижда участието като чо-
вешко право и следователно Конвенцията на ООН за правата на детето подчертава детското право 
на участие. Роджър Харт (автор на модела „Стълба на участието" казва, че участието е основно 
гражданско право, защото е начин да научиш какво значи да бъдеш гражданин. В Съвета на Европа 
младежкото участие се разглежда като „правото на младите хора да бъдат включени и да поемат 
отговорности и задължения в ежедневния живот на местно ниво, както и правото да въздействат по 
демократичен начин върху процесите в своя живот.6 Участието като право значи и че всички млади 
хора могат да го упражняват без дискриминация - без значение от къде идват или какъв език говорят. 
На младежкото участие може да се гледа и като форма на партньорство между младото поколение 
и възрастните. „Партньорството значи нещата да се правят заедно. Да се изслушват гласовете на 
всички и различните идеи да се приемат сериозно.7 В практиката това значи цели, роли, отговорно-
сти, решения и т.н. да бъдат своевременно обсъждани и съгласувани, и че младежите и възрастните 
ясно знаят: 

- къде отиват; 
- какво се очаква от тях; 
- какво те очакват от другите; 
- как ще направят това; 
- каква подкрепа получават и от къде. 

Предимството на партньорството между младежи и възрастни е, че то обединява уменията и та-
лантите на младите хора с опита и мъдростта на възрастните. То също така гарантира, че всеки 
индивидуален принос е отчетен и оценен и по този начин мотивира партньорите да поемат повече 
проекти и инициативи. 

6. Букобза, Е. Ключове към участието. Наръчник на практика, Съвет на Европа, 1998, стр.10. 
7. Стейси, К. Теоретични основи на отговорността за младежкото участие, непубликувана, Аделаид, 1998, ци-
тирана в Настолна книга за младежкото участие за организациите. Наръчник за организации, желаещи да 
включат млади хора в бордове и комитети. Правителство на Южна Австралия, Бюро за младежта, 2003, с. 15. 
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Време за размисъл 

Погледнете към организацията или общността си. Бихте ли могли да кажете, че партньор-
ство между млади и възрастни хора вече съществува там? 

1. Ако да, под каква форма е то? 

2. Ако не, защо смятате, че не съществува? Има ли нещо, което може да се направи, за да 
се насърчи? 

Стъпало 8: 
Споделено вземане на решения 

Стъпало 7: 
Младите са водещи и инициатори 

Стъпало 6: Инициирано от възрастните, 
но споделено вземане на решения 

Стъпало 5: Младите хора 
са консултирани и информирани 

Стъпало 4: Младите хора 
са информирани и с възложени задачи 

Стъпало 3: Младите хора 
участват символично (НЕУЧАСТИЕ) 

Стъпало 2: Младите хора 
като декорация (НЕУЧАСТИЕ) 

Стъпало 1: Младите хора 
са манипулирани (НЕУЧАСТИЕ) 

Адаптирано от: Харт, Р Детското участие 
от символичност към гражданство, УНИЦЕФ 

Изследователски център Иносенти, 
Флоренция, 1992 

Не е достатъчно да кажем, че младите хора участват или не 
участват. Има различни степени, в които младежта може да 
бъде включена или да поема отговорност, в зависимост от 
ситуацията в региона, ресурсите, нуждите и нивото на опит. 
Роджър Харт предлага модел на така наречената „стълба 
на участието",8 която илюстрира различните степени на 
въвличане на децата и младежите в проекти, организации 
и общности. Харт определя 8 нива на младежко участие, 
всяко от които съответства на ниво от стълбата: 

Стъпало 8: Споделено вземане на решения 
Проектите и идеите са инициирани от млади хора, които 
канят възрастните да вземат участие в процеса на взема-
не на решение като партньори. 
Стъпало 7: Младите са водещи и инициатори 
Проектите и идеите са инициирани и управлявани от 
млади хора, възрастните може да са поканени, за да ока-
жат нужна подкрепа, но проектът може да продължи без 
тяхната намеса. 

Стъпало 6: Инициирано от възрастните, но споделено 
вземане на решения 
Проектите са инициирани от възрастните, но младите са 
поканени да споделят властта за вземане на решението и 
отговорностите като равнопоставени партньори. 
Стъпало 5: Младите хора са консултирани и информи-
рани 
Проектите са инициирани и ръководени от възрастните, 
но младите хора дават съвети и предложения и са ин-
формирани как техните идеи се отразяват във финални-
те решения и резултати. 
Стъпало 4: Младите хора са информирани и с възло-
жени задачи 
Проектите са инициирани и ръководени от възрастните, 
младите хора са поканени да изпълняват някои специ-
фични роли или задачи в проекта, но са наясно с това, 
какво въздействие в процеса имат в действителност. 

8. Харт, Р. Детското участие от символичност към гражданство, УНИЦЕФ Изследователски център Иносенти, 
Флоренция, 1992. Този модел е базиран на „стълба на участието на гражданина" от С. Арнщайн, публикувана като 
„Стълба на гражданското участие", ДЖЕЙП, Част 35, Номер 4, юли 1969, с. 216-224 
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Стъпало 3: Младите хора участват символично 
На младите за дадени някои роли в различни проекти, но те нямат реално въздействие върху никои 
решения. Създадена е (умишлено или не) илюзията, че младите хора участват, когато всъщност те 
изобщо нямат възможността да избират какво и как да правят. 
Стъпало 2: Младите хора като декорация 
Присъствието на младите хора в проекта е нужно, за да се представи младежта като непривилеги-
рована група. Те нямат определяща роля (освен тази да присъстват) и - както се случва с украсата -
те биват поставяни на видно място в проекта или организацията, така че лесно да бъдат видяни от 
външните хора. 

Стъпало 1: Младите хора са манипулирани 
Младите хора са поканени да вземат участие в проекта, но нямат реално въздействие върху реше-
нията и резултатите от тях. Всъщност тяхното присъствие се използва за постигането на друга цел, 
като например печеленето в политически избори на местно ниво, създаване на по-добър имидж за 
дадена институция или осигуряване на допълнително финансиране от институции, които подкрепят 
младежкото участие. 
Стълбата на участието може да бъде много полезен инструмент за практици, които искат да имат 
критичен поглед върху това как проекти или инициативи работят в техните собствени общности. Но 
този модел може също така грешно да предположи йерархия от степени9 и да насърчи усилия за 
изкачването на най-горните стъпала на всяка цена. Следователно е важно да се помни, че степента, 
в която младите хора участват или трябва да участват, зависи от съответната ситуация в региона, 
от това какво е нужно да се постигне, какъв е досегашният опит и т.н. Понякога е много трудно да 
се види какво е точното ниво на участие с определен проект заради неговата сложност или заради 
факта, че няма ясни граници между различните стъпала. А нивото на участие може също така да се 
увеличава с времето. 

Време за размисъл 

1. Къде на стълбата за младежко участие е Вашият проект/инициатива? 
2. Как определихте това? 
3. На кое ниво от стълбата Вашият проект би бил най-ефективен? Защо? 
4. Как Вашият проект може да достигне това ниво? 

Когато говорим за младежко участие, някой би могъл да създаде следния основателен въпрос: 
„Участие в какво?" Общото събрание на ООН различава следните области на младежко участие:10 

- икономическо участие - отнася се до наемането и работата изобщо, до икономическото раз-
витие, унищожаването на бедността, установяването на стабилна икономическа ситуация в 
общество, регион или младите хора като група; 

- политическо участие - отнася се до властите и правителствата, обществените политики, 
упражняването на власт и влиянието върху разпределението на ресурсите на различни нива; 

- социално участие - отнася се до включването в живота на една регионална общност, поглед 
към нейните проблеми и предизвикателства; 

- културно участие - отнася се до различните форми на изкуство и изразяване (визуални изку-
ства, музика, филми, танци и т.н.); 

9. Има и няколко други модела на нивата на младежко участие, които не използват йерархизирана структура. 
Сравнете, например, моделите на Дейвис Дрискил или Фил Трисидър. 
10. Младежки дневен ред на ООН. Да дадем права на младежта за развитие и мир на: www.un.org/esa/socdev/ 
unyin/ agenda.htm (последно посещение 3 октомври 2006). 
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Тези сфери могат да бъдат свързани помежду си и понякога, когато разглеждаме проект или инициа-
тива, става ясно, че тази инициатива е свързана с повече от една област. Не е лесно да се каже кои 
области на участие интересуват най-много младите хора, но изследване сред британски младежи 
показва, че те се интересуват най-вече от създаването и „консумирането" на музика, танци и различ-
ни форми на изкуството, както и спортни дейности.11 

Време за размисъл 
1. Какви примери за конкретни дейности или проекти можете да дадете в четирите горе-

изложени области на участие? 
2. Погледнете различни младежки инициативи, които се случват в региона или местната 

Ви общност в момента. В кои сфери на участие има най-много инициативи? Според Вас, 
каква е причината за това? 

3. В коя сфера на младежко участие е включена Вашата организация/институция? Защо? 

•> 1.2. Ползи и бариери в младежкото участие 

Време за размисъл 

1. Какви ползи от младежкото участие бихте искали да виждате в местната си общност 
или организацията си? 

2. Какви ползи вече можете да потвърдите от опит? 

Младежкото участие може да отключи много конкретни и видими ползи не само за самите млади 
хора, но и за организациите/институциите и обществата, в които те са включени. Въпреки всичко, 
няма как да приемем, че участието винаги ще носи положителни резултати. Опитът досега показва, 
че ако се осъществява по неподходящ начин , като например представлявано от долните стъпала на 
стълбата, то всъщност може да има отрицателно въздействие върху участниците.12 

Младежки изследователи и практици в работата с младежи посочват смисленото младежко участие-
то трябва да: 
- Създава положителна промяна в живота на младите хора 
На участието не бива да се гледа като на крайна цел, а като на средство към нея или ефективен на-
чин за постигане на положителна промяна в обществото. Младите хора могат да допринесат за тази 
промяна, особено когато виждат положителното развитие в собствения си живот. 
- Прави младите хора чути 
Младите хора, като всяка друга група в общество или местна общност, искат да имат думата по 
различни въпроси, искат да бъдат чути и техните виждания да бъдат възприети насериозно. Бивай-
ки включени, те могат да изразяват мненията си в различни форуми и имат шанса мненията им да 
бъдат взети под внимание. 

11. Томтън, С. Клубни култури: музика, медии и субкултурна столица. Полити прес, Кеймбридж, 1995. Цитат по 
Грифин, С. „Предизвикване на схващанията за политическото участие на младежите: критични прозрения от 
Великобритания", Форбиг, Дж. (Изд.), Да преразгледаме младежкото политичско участие. Предизвикателства за 
изследване и демократични практики в Европа, Съвет на Европа 2005, с. 152. 
12. Кирби, П., Брайсън, С. Измерване на магията? Оценяване и изследване на младежкото участие в обществе-
ното вземане на решения, Инициатива Карнеги за млади хора, Лондон, 2002. 
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- Стимулира младите хора да развиват нови умения и да натрупат увереност 
Бидейки въвлечени в различни инициативи, младите хора могат да придобият нови знания, да разви-
ят нови умения, отношения, лидерски качества и могат да формират своите стремежи за бъдещето. 
Това може да се постигне със средства за подходящи обучителни инициативи, както и чрез „учене 
чрез практикуване", в рамките на които се вършат някои конкретни задачи. Възможностите да из-
ползват тези нови умения и знания помагат на младите хора да подобрят представянето си, тъй като 
могат да ги практикуват и в своята обичайна среда. 

- Помага на възрастните да видят таланта и потенциала на младите хора 
Работейки с млади хора и подкрепяйки ги в постигането на техните нови цели, възрастните получа-
ват шанс да предизвикат общоприетите стереотипи за младежта (че на младите хора им липсват 
ключови умения или че не се интересуват от живота в заобикалящата ги общност, например). Така 
често възрастните откриват, че младите са не по-малко способни и просто имат нужда от подкрепа и 
възможност да демонстрират талантите си. 
- Стимулира младите хора да поемат отговорност за собствените си действия и решения 
Младите хора научават, че този, който взима решенията, носи и отговорността за последствията (и 
обратното - който е натоварен с отговорностите, той взима решенията). Това значи, че ако искат да 
участват на местно ниво, младежите трябва да приемат отговорността за собствените си действия 
- Помага на младите хора да разберат как работи демокрацията и как трябва да работи тя в 

реалния живот. 
В една демократична система хората трябва да имат възможност да участват във вземането на 
решения, имащи последствия върху живота им. Тези процеси може да се случват в рамките на раз-
лични институции или структури на различни нива, включително и на местно. Участието на местно 
ниво може да бъде добра отправна точка, за да научат младите хора механизмите на въздействие 
на демокрацията, за нейните ограничения и потенциал и как да експериментират с правилата на 
демокрацията в позната среда. 

- Създава пространство, където младите да използват талантите и силните си страни в 
полза на цялата общност или организация 

Младите хора често са силно мотивирани да използват и развиват своите силни страни и таланти. 
Ето защо е много важно да им се предоставят възможности да използват тези таланти за общото 
благо, така че местната общност да се възползва, а младите хора да се чувстват удовлетворени от 
своя принос. 
- Помага на възрастните да разберат потребностите и гледните точки на младите хора 
Работата пряко с млади хора и въвличането им в процеса на консултиране може да създаде въз-
можност за получаване на достоверна информация за поребностите на тяхното поколение. Някои 
изследователи обаче все пак твърдят, че има малко доказателства в подкрепа на твърдението че 
консултирането на младите хора по отношение на техните виждания и нужди дава по-качествена 
информация, отколкото други източници (като например консултациите с родители и учители)13. 

- Развива уменията на възрастните, така че да работят ефективно с млади хора 
Когато работят заедно с млади хора, възрастните имат възможността да научат как трябва да функ-
ционира съвместната работа с това поколение. Все пак възрастните може да имат нужда и от со-
лидна подкрепа (под формата на обучителни курсове или литература за индивидуално изследване, 
например), за да могат да развият нужните умения за ефективна работа с млади хора. 

- Създава възможност възрастните да споделят знанията и опита си по непоучителен начин. 
Младите хора не винаги искат да им се казва какво да правят. Те искат да открият и научат, експери-
ментирайки сами. Разбира се, че все пак поглеждат към онези, които имат повече знания и опит. Ако 

13. Пак там., с. 18. 
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възрастните не налагат своите решения, е много по-вероятно младите да се поучат от тях, и по този 
начин да се възползват от техния опит. 
- Прави процеса по вземане на решение по-представителен 
Младите хора са сравнително голяма група от местните общности. Ако взетите на местно ниво ре-
шения имат ефект върху различни групи, всички членове трябва да имат шанса да бъдат чути и да 
оформят крайния резултат, за да може техните потребности да бъдат удовлетворени. Следователно, 
ако младите хора участват в процеса на вземане на решения, има много по-голям шанс техните виж-
дания да бъдат взети предвид, а нуждите им - удовлетворени. 
- Стимулира нови подходи и идеи в разрешаването на местни и регионални проблеми 
Обикновено младите хора биват въвличани в процеса на вземане на решения в ограничена степен, 
тъй като възрастните упражняват власт и управляват. Все пак е било установено, че ако младите 
хора бъдат поканени да сътрудничат за разрешаването на местни проблеми, които ги засягат, това 
може да извади на показ нови перспективи или свежи идеи и може да стимулира мисленето отвъд 
традиционните начини за решаване на проблемите. Такива нови идеи и методи може би са по-под-
ходящи за развиването на съвременно общество. 

Вашата задача: 

Вече работите над младежкото участие или го планирате. Разбирате важността от от-
криването на положителните промени, направени във вашето общество или организация 
чрез въвличането на млади хора. Въпросите и предложенията по-долу ще ви насочат в про-
цеса на планиране на промяна във вашата местна заобикаляща среда. 

Забележка: Упражнението не е пряко свързано с планиране и изпълняване на конкретен про-
ект. То има за цел да ви помогне да се запознаете с една такава промяна. 
1. Кога започва проектът/инициативата Ви за младежко участие? 
2. До каква степен оценката на проекта ще открие промените, до които младежкото учас-

тие е довело във Вашата среда? 
3. Какво друго (освен оценка) е нужно или може да бъде направено, за да се отличат ясно 

ползите от младежкото участие във вашия контекст? 
4. Смятате ли, че имате нужните умения и ресурси (като например свободно време), за да 

извършите тази работа? Кои са възможните начини за развиването на уменията и полу-
чаването на тези ресурси? 

5. Ако да, то: 
- решете в кои конкретни части от дейността на общността/организацията искате да 

се фокусирате, когато идентифицирате ползите от младежкото участие 
- направете план стъпка по стъпка как ще ги определите: 
- решете от какъв тип подкрепа ще се нуждаете и от къде ще я получите; 
- решете кога искате да направите това. 

6. Ако не, то: 
- разберете кой може да направи това за вас: 
- решете заедно върху кои конкретни части от дейността на общността/организация-

та искате да се фокусирате, когато изясните ползите от младежкото участие; 
- направете заедно план стъпка по стъпка как ще направите нещата; 
- решете какъв тип подкрепа ще се нуждаете и от къде ще я получите; 
- решете кога нещата трябва да бъдат направени. 

Приведете това в действие. 

> 



Работещите по въпроса за младежкото участие понякога срещат предизвикателства и пречки. Та-
кива пречки могат да произлизат от цялостната ситуация в общността, от възприетите ценности, от 
политически проблеми или културни причини и т.н. Изследователи14 и практици открояват следните 
причини: 

- различни ценности и навици на младите хора и възрастните; 
- различен ежедневен времеви график на младите хора и възрастните; 
- различен стил на общуване; 
- различни нива и типове опит; 
- липса на умения; 
- недостатъчна осигурена подкрепа на младежите и възрастните; 
- липса на експертиза за това как младите хора да бъдат въвлечени по значим начин; 
- различни методи на учене при младите хора и възрастните; 
- място на младежта в социалната йерархия (в някои култури младите хора традиционно имат 

много ниска позиция и незначително влияние); 
- покровителство на младежта от възрастните; 
- недоверие между възрастните и младите хора; 
- негативни стереотипи („всички млади хора са..."; „всички възрастни са..."), взаимни погрешни 

схващания и предубеждения; 
- липса на улеснени за младите хора процедури и политики в организациите (например огро-

мно количество официални документи за четене, анализ и реакции); 
- убеждението, че работата по младежкото участие е нечие чуждо задължение; 
- разходи, свързани с младежкото участие; 
- местонахождението; 
- липса на информация; 
- липса на други нужни ресурси допълнително време, например); 
- висок процент млади хора; 
- достъпност за хора в неравностойно положение; 
- събрания, които са прекалено дълги; 
- ученически задължения; 
- други интереси; 
- убеждението, че нищо няма да се промени, дори и млад човек да участва 
- младите хора, които участват, не са представителна извадка на поколението си. 

Време за размисъл 

1. Кои са най-големите бариери пред младежкото участие във Вашата местна среда? 
2. Какво можете да направите, за да преборите тези предизвикателства? 
3. Кой може да бъде Ваш съюзник в този процес? 

Младежкото участие все още не е оценено от всички общности като ползотворно за развитието и ко-
херентността им. Има различни причини за това - един от примерите биха могли да бъдат културни 
норми, които благоприятстват йерархични структури и отношения. В такива общности по-възраст-
ните хора играят много важна роля и се смята за неуважително, когато млади хора правят опити да 
бъдат въвлечени в процесите за вземане на решения. В такъв контекст може да не бъде никак лесно 

14. Вж. библиографията в края на наръчника. 
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да се работи по младежкото участие, но опитът в развиването на организации, функциониращи в 
подобна среда, показва, че има ефективни начини за справяне с този род предизвикателства.15 Те 
подчертават ролята на младежките и другите организации в общността за въвличането на млади-
те хора в дейности, в инициирането на конструктивен диалог между тяхното поколение и това на 
по-възрастните и създаването на инструменти за ефективна съвместна работа. Друга важна цел 
в общностите, основани на йерархични структури и подчинение на властта, е да се работи върху 
отношението на хората, които имат властови позиции (не само представители на местната власт, но 
и учители, родители и т.н.), така че младите хора да могат да бъдат възприемани като партньори. 

-> 1.3. Принципи в младежкото участие 

По-рано в тази глава бе споменато, че съществуват различни начини за разбиране на това, какво е 
младежкото участие и разнообразни идеи за подкрепа на младежкото въвличане. Може би би било 
по-малко спорно да се съгласим, че има по-скоро набор от принципи, които да гарантират смислено 
и ефективно младежко участие в организациите или общностите. 
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Време за размисъл 

1. Опитайте се да формулирате поне три практики, решения и препоръки, които биха могли 
да засилят младежкото участие в контекста, в който работите. 

2. Намирате ли за трудно да изброите такива практики? Защо? 

За да представим първите три принципа за младежко участие, може да използваме модел, предло-
жен от Марк Жан и Кърт Де Бакер.16 

Този модел показва, че: 

- Участието трябва да бъде основано на предизвикателство 

„Предизвикателство" тук значи тема, която може да бъде пряко свързана с ежедневието на младите 
хора и която трябва да бъде ангажираща или интересна за тях. 

- Участието трябва да бъде основано на капацитет 

Младите хора трябва да имат поне малко познания и умения, за да бъдат включени. Ето защо проек-
тите или инициативите трябва да се вписват във възможностите на засегнатите млади хора и трябва 
да бъде възможно всички липсващи умения да бъдат развити в рамките на проекта. 

- Участието трябва да бъде основано на свързаност 

„Младите хора трябва да се чувстват свързани със и подкрепяни от хора, общности, идеи, движения."17 

По същество това значи, че те искат да знаят, че не са сами, че могат да се причислят и да разчитат 
на дадена група или институция (да разчитат на тях също в смисъл на получаване на необходимата 
им подкрепа). 

15. Вж., например, Голомбек, С. (Изд.), Какво работи при младежкото участие: казуси от цял свят, Международна 
младежка фондация, 2002. 
16. Жан, М. Де Бакер, К., вече цитирано, с. 5 
17. Пак там, с. 6. 
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Предизвикателство 

В допълнение на трите гореизложени принци-
па, опитът на практиците, работещи в област-
та на младежкото участие, показва, че ако ня-
кой иска да постигне значимо младежко учас-
тие, то трябва да бъде: 

- Достъпно за всички млади хора без оглед 
на техния произход, националност, рели-
гия и т.н. 

Свързаност 

Източник: Жан, М. и Де Бакер, К. 
Младежта (младежка работа) и социалното 
участие. Елементи за практическа теория, 

Фламандски младежки съвет 
YeP!, Брюксел, 2002, с. 5 

Капацитет 
В ревизираната Харта се казва, „принципите 
и различните форми на участие, застъпени в 
тази Харта са валидни за всички млади хора 
без дискриминиране."18 Така че достъпът до 
участието не може да бъде ограничен на ба-
зата на фактори като например кой от къде 
идва или какви са неговите вярвания; 

- Доброволно 

Това означава, че участието не е принудително и младите хора имат правото да не участват, ако 
пожелаят това. Те могат също така да вземат решение за степента и формата на своето въвличане; 

- Свързано с реални нужди на младите хора 

Важно и мотивиращо за младите хора е да бъдат въвлечени във въпроси, които пряко ги засягат; да 
постигнат положителна промяна, да търсят решения на своите проблеми, да развиват нови умения 
или да развиват своите интереси и хобита. По този начин те ще се чувстват така, сякаш сами поемат 
отговорността за собствените си животи и общности; 

- Оценявано 

Всеки трябва да знае, че неговия/нейния принос е важен (дори и този принос да е ограничен); 

- Полезно за всички участници 

Значимото участие носи ползи за младите хора, възрастните, организациите, подобните общности, 
защото то постига положителни промени в различни области - личностно развитие, нива на ефек-
тивност, социална промяна и т.н.; 

- Предлага различни форми на участие 

Една-единствена форма на участие, пригодена за всички млади хора, не съществува. Ето защо е 
важно младежта да има разнообразие от начини за участие и да може всеки да избира най-подходя-
щото и интересното за себе си; 

18. Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в местния и регионалния живот. Конгрес на 
местните и регионалните власти на Съвета на Европа, май 2003. 
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- Обезпечено с необходимите ресурси 

Ако ресурсите не са налични, достъпът до участието става много ограничен, а за някои - и невъзмо-
н жен. Необходимите ресурси като време, човешки ресурс, финансови средства, знания, транспорт и 
§ т.н. трябва да бъдат осигурени; 
I 
is - Основано на реално партньорство между възрастните и младите хора 
х 
S о S 

Партньорството значи обсъждане на очакванията и страховете, разпределение на ролите, споделя-
не на властта и отговорността. Това не винаги значи споделяне на цялата работа и на отговорността 

5 по равно; значи да се споделят конкретните области, в съответствие с това, което двете страни искат, 
s от което се нуждаят и в което могат да допринесат; 
св 
|в - Прозрачно 
w 
* Нужно е всички включени в процеса части да бъдат информирани за целта на участието и неговите 
о> граници. Те също така трябва да са наясно с това какъв вид влияние имат младите хора, какво може 
я да бъде променяно и какво - не; 
* 

Ц - Залегнало по-скоро като политически принцип, отколкото като рядко използвана техника19 
s 
•е "Участието не е някаква техника или форма на включване. То е комплекс и обхваща различни об-
ig ласти, нива и размери. Следователно трябва да бъде пресечна точка20 между различни политики и 
о стратегии, планирани в организации и общности"; (В £ 
я - Приятно 
со Я 
а Като цяло хората (без значение от възрастта) е по-вероятно да се заемат с действия действия на до-
s* броволни начала, ако работата е приятна. „Приятно" не винаги значи забавно, а просто нещо, чието 
§ вършене носи удовлетвореност или удоволствие. 
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Време за размисъл 

1. Кои от гореизброените принципи на младежко участие вече присъстват в работата на 
Вашата организация/общност? 

2. Кои принципи все още трябва да бъдат възприети и кой трябва да е отговорен, за да се 
направи това? 

3. Как можете да съдействате за въвеждането на тези нови принципи? 

А 19. Форбиг, Й., вече цитирано, с. 16. 
20. Пресечна точка значи, че засяга различни аспекти и области от живота. 

> 



-> 1.4. Предпоставки за младежкото участие 

Участието не се случва просто така; не се развива от нищото. Има набор от условия, които трябва 
да бъдат изпълнени, за да може да се осъществява смислено участие. Тези така наречени предпос-
тавки за младежко участие могат да бъдат обяснени най-просто като практики или ценности, които 
трябва да присъстват, или е нужно да бъдат развити в общност или организация, заинтересована 
в засилването на младежкото въвличане. Няма строго определен набор от предпоставки, който да 
може да бъде използван като списък за справка от онези, които правят опити да постигнат смислено 
участие - предпоставките трябва да бъдат определени за всеки специфичен контекст от хората, кои-
то са действащи лица в него и които познават същият този контекст много добре. 
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Някои примери за условия, насърчаващи младежкото участие: 

- способността за конструктивно справяне с конфликтни ситуации; 
- достъп до участие за тези, които не са членове на никакви структури; 
- достъп до информация; н о са s - достъп до технологии; 

и - активен младежки сектор; s S информираност за ценността на участието; 
основните потребности трябва да бъдат задоволени (храна, вода, облекло, подслон и т.н.); 
равенство (мненията на младите хора и на възрастите имат еднаква тежест; 

s о S 
<» - съществуващо партньорство между младежта и възрастните; 
я - финансови ресурси; 
Ц - възможността за избор на най-съответстващата и интересна форма на въвличане; 
15 - установени местни нужди; 
•! - участие на различни активни страни; 

- познания за ситуацията на младите хора: идентичност, начин на живот и т.н. в общност; 
- законова рамка; 

^ - минимално ниво на образование; 

физическа и емоционална сигурност; 

§ - отвореност за учене, включително от нечии грешки; 
s - инфраструктура на участието; 
•е - улеснени политики за участие; 
о> s 
н 
J3 - представляване на интересите на младежта в неравностойно положение; 

- право на участие; 
м - умения и компетенции в управленческите процеси и тези на участие; 
j2 - разбиране за това какво е смислено участие (като антипод на символичното такова); 
« - готовност за участие или заемане с работа по участието; 
я - готовност за споделяне на власт и контрол. 
и >s 
jS За смислено участие всички гореизброени предпоставки трябва да бъдат изпълнени, иначе качест-

вото на участието няма да бъде толкова високо, колкото би могло да бъде в конкретна ситуация. Ето 
щ защо, когато се стремим към ефективно ниво на въвличане на младите хора в една организация или 
« общност, е нужно да проверим до каква степен тези предпоставки са изпълнени и на кои дефицити 

все още е нужно да се обърне внимание. 

Вашата задача: 

1. Върнете се на списъка с предпоставки за младежко участие. 
2. Определете кои предпоставки са вече изпълнени във Вашата организация, общност или 

проект. 
3. Опишете по какъв начин или до каква степен те вече са постигнати. 
4. Решете за кои от тях трябва да се работи допълнително. 
5. Обсъдете как това може да бъде постигнато и от кого. 
6. Определете предпоставките, които не са били изпълнени във Вашата организация, общ-

ност или проект. 

» 



7. Опитайте да помислите за причини, защо тези предпоставки все още не са били изпъл-
нени. 

8. Обсъдете как това може да бъде постигнато и от кого. 
9. Направете реалистичен план за действие за себе си, в който планирате как Вие персо-

нално ще допринесете за осигуряването на нужните предпоставки за смислено младежко 
участие. 

-> 1.5. Форми на младежкото участие 

Има много начини, по които младите хора могат да участват във вземането на решения по въпроси, 
важни и за тях, и за цялата местна общност. Някои форми на участие може да изглеждат по-насо-
чени към младите хора, отколкото други; някои може да са релевантни в специфичен контекст, за 
разлика от други, и всяка има има потенциала, както и ограниченията си. 
Най-разпространените форми на младежко участие, изследвано в съвременните европейски обще-
ства, са следните: 

- доброволческа работа; 
- участие в различни форми на неформално образование; 
- обучение на връстници - участие на млади хора в обучаване на техни връстници (например 

здравни програми, програми за увеличаване на информираността и др.); 
- активно членство в организация/клуб и поемане на отговорност за някои области от нейната/ 

неговата работа; 
- младежки съвети, парламенти, форуми и други структури - традиционен начин за участие в 

процеса на вземане на решения в рамките на международните, националните, регионалните 
и местните власти, училища, клубове, неправителствени организации и др.; 

- съвместно управление на съществуващи системи в някои институции (например в Дирекци-
ята на младежта и спорта на Съвета на Европа), където решенията се взимат от представи-
тели на младите хора или младежки организации и представители на властите при еднакви 
условия; 

- консултиране и използване в процесите на вземане на решения, за да изкажат потребностите, 
грижите и да отправят предложения; 

- различни нива на участие на младите хора в проекти и дейности (организирани предварител-
но или не); 

- дейности в рамките на кампании; 
- членство в политически партии, съюзи, групи по интереси; 
- участие в избори (и като гласоподаватели, и като кандидати за постове). 

Когато погледнем колко много млади хора всъщност участват в горепосочените форми на участие, 
става ясно, че цифрите постоянно намаляват. И все пак, това не значи, че младите хора губят ин-
терес в участието. Оказва се, че „мнозинството тях показват ясна цел да участват и да влияят върху 
решенията, взети от обществото, но искат да го правят по по-индивидуален и уникален начин, извън 
старите структури и механизми на участие.21 Това заключение има много важни последствия за прак-
тиците, работещи в сферата на младежкото участие - младите хора трябва да имат шанс да експе-

21. Бяла книга на ЕС, „Нов импулс за европейската младеж"" , 2001, ок. 681, стр. 10. 
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риментират и да намерят правилните начини да бъдат въвлечени, дори ако това значи да се фокуси-
рат върху нетрадиционни форми на участие. За момента няма ясна дефиниция, която да обяснява 
какво точно значи „нови форми на участие", но различни източници дават следните примери: 

- мрежи връстници-към-връстници; 
- дискусионни форуми; 
- подписване в петиции; 
- участие в т.нар. „нови социални движения"; 
- групи за подкрепа; 
- бойкотиране на продукти; 
- демонстрации; 
- международни срещи; 
- използване на интернет за събиране на информация, изразяване на виждания или влияние 

върху процесите на вземане на решения. 
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Индивидите, организациите и общностите, насърчаващи младежкото участие и търсещи нови начи-
ни за въвличане на млади хора, е нужно да бъдат изцяло наясно, каква е мотивацията им за това. 
Може би искат да достигнат до по-голям брой млади хора, за да изглеждат по-добре официалните 
статистики? Или пък искат да намерят най-добрите и смислени начини, за да стане младежта ак-
тивна и допринасяща? Или има други причини? Изглежда вниманието не трябва да е фокусирано 
единствено върху намирането на максимален брой хора, които да участват, но също така и върху 
начините за осигуряване на по-качествено участие. 

Време за размисъл 

1. Кои форми на младежко участие са най-разпространени във Вашата общност/организа-
ция? 

2. Защо мислите, че е така? 
3. Мислите ли, че създаването на правилните условия за други форми на младежко участие 

във Вашия контекст ще насърчи по-ефективно участие на младите хора? Защо? 
4. До каква степен, според Вас, неучастието на млади хора може да бъде оценено като 

форма на участие? Защо мислите, че някои млади хора не участват и какво смятате, че 
искат да постигнат с това? 

5. Можете ли да се сетите за други форми на участие, освен изброените по-горе? 

А 
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V 
-> Глава 2 

Ревизирана Европейска харта за участието 
на младите хора в местния и регионалния живот 

> 2.1. Въведение 

Какво представлява Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в 
местния и регионалния живот? 

Младежкото участие е с висок приоритет в работата на Съвета на Европа, и по-специално в Дирек-
цията на младежта и спорта и Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. 
Множество инициативи са били предприети, за да насърчат младежкото участие и да подготвят с не-
обходимите инструменти и способности онези, които се нуждаят от тях. Примери за такива средства 
са системи за съвместно управление,22 обучителни събития и други обучителни и изследователски 
инициативи, финансова подкрепа на проектите, насърчаващи младежкото участие.23 

Един много специфичен инструмент, използван за промотиране на младежкото участие на местно 
и регионално ниво, е Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния и 
регионалния живот - документ, одобрен от Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета 
на Европа през май 2003. Хартата представя конкретни идеи и инструменти, които могат да бъдат 
използвани в местен контекст от онези, които са въвлечени в работа по участието - млади хора, 
младежки организации, местни власти и т.н. Все пак обаче тя не дава готов за употреба шаблон, 
поради факта, че нуждите и обстоятелствата се различават изключително в различните части на 
Европа. Следователно хартата трябва да бъде гледана по-скоро като източник на препоръки и 
вдъхновение, отколкото като стриктен план за промотиране на младежкото участие на местно и 
регионално ниво. 

22. Чрез уникално по рода си партньорство между представителите на младежките организации и правителства-
та, към Дирекцията на младежта и спорта се създаде система за съвместно управление, която дава на младите 
хора възможността да участват във формулирането и изпълнението на младежката политика на Съвета на Евро-
па. Повече информация за съвместното управление можете да намерите в Глава 7 от този наръчник. 
23. Всяка година Европейската младежка фондация предоставя финансова подкрепа за множество проекти, 
насърчаващи младежкото участие на местно, национално и международно ниво в Европа. 

» 



Какво е Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа? 

Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния и регионалния живот е 
инициирана и одобрена от Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, една от 

о политическите институции на Организацията. Конгресът съветва Комитета на министрите относно 
s различни аспекти от местната и регионалната политика. Той обединява избраните представители и £ к S S 

на местните, и на регионалните власти от страните-членки Съвета на Европа. 

Главната роля на Конгреса е да насърчава демокрацията на местно и регионално ниво, защото тя 
Ц започва в градовете и селата на Европа. Както Халвдан Скард, президент на Конгреса, казва: „Кон-
s u 
& като ключов политически партньор в диалога с правителствата." 

s 
£ 
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гресът стана един от основните органи, защитаващи местната и регионалната демокрация из Европа 

« Дейностите на Конгреса са фокусирани върху: 
х S3 
S но ниво; 
о - подкрепа при въвеждането и развитието на самостоятелно управление на местно и регионал-

<» - засилване на конструктивния диалог между местните и регионалните власти от една страна 
и националните - от друга; 

Ц - наблюдение на местната демокрация в Европейските региони и общини; 
- наблюдение на местните и регионалните политически избори; 

Конгресът се състои от две камари: Камара на местните власти и Камара на регионите. 318-те члена 
и 318-те заместника от двете камари представляват 200 000 Европейски общини и региони и са на-

s <в S 0> S 
н 
и <в значени от своите национални асоциации на местните и регионалните власти. 

я Четири законово установени комитета, занимаващи се с различни въпроси, изготвят отчети и поли-
я тически текстове за камарите. Един от тях е Комитетът за култура и образование, който е отговорен 
а за младежките въпроси. (В * 
я Конгресът активно търси възможно най-широко разпространение на ревизираната харта. Въпреки 

че тя е била издадена от Конгреса, отговорността за изпълнението на този документ е на местните 
g и регионалните власти. о а са ш <в 
н (в S (в а S со S са 
w а 
S £ £ S S у (О а (в X 
А Как и защо е преработена Хартата? 

Европейската Харта за участието на младите хора в общинския и регионален живот (оригинално-
то име на документа) е била приета през март 1992 от тогавашната Традиционна конференция на 

Вашата задача: 

1. Открийте кои са делегатите на Вашата страна в Камарата на местните власти и в 
тази на регионите (списъкът е публикуван на сайта на Конгреса). 

2. Свържете се с тях и намерете повече информация за това какво е направено във Вашата 
страна за насърчаването и прилагането на ревизираната Харта и какви по-нататъшни 
действия са планирани. 

3. Попитайте как можете да допринесете за промотирането и прилагането на Хартата. 
4. Помислете за възможни начини да станете участници и да насърчите прилагането във 

Вашата организация, местна общност или местни власти. 

> 



местните и регионалните власти на Съвета на Европа (преименуван през 1994 като "Конгресът на 
местните и регионалните власти в Европа") Въпреки своя потенциал, документът не е бил нито об-
щоизвестен, нито достатъчно използван от членовете на Съвета на Европа.24 

Десет години по-късно Конгресът и Дирекцията на младежта и спорта организират конференцията 
„Младите хора - активни страни в своите градове и региони" в Краков (7-8 март 2002 г.), за да от-
празнуват десетата годишнина на Европейската харта и да оценят успехите и предизвикателствата 
за младежкото участие през първото десетилетие от съществуването на хартата.25 Конференцията е 
била фокусирана и върху бъдещото насърчаване на младежкото участие и добрите практики в тази 
област. 

В своята финална декларация конференциятаформулира искане за изменение на Европейската харта -
както е било заключено, клаузите на хартата не са отразявали достатъчно новото развитие в едно 
съвременно общество. 

Време за размисъл 

1. Кои са социалните, политическите, икономическите или технологичните новости, които 
имат влияние върху живота, потребностите и стремежите на младите хора? 

2. Кои от тези развития могат да имат основно влияние върху младежкото участие (и гло-
бално, и конкретно за Вашите общност или организация)? 

Като резултат от искането е формирана експертна група от представители на Конгреса и Консул-
тативния съвет по въпросите за младежта на Съвета на Европа26 и други експерти и работата по 
преработването на хартата започва. Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора 
в местния и регионалния живот е била одобрена от Конгреса през май 2003 като Допълнение към 
препоръка 128. 

Ревизираната харта засяга новите развития, влияещи върху живота на младите хора в съвременно-
то европейско общество като нарастващото влияние на интернет сред младите хора, младежката 
безработица или последствията от несигурността в градска среда. Освен това тя съдържа преглед 
на младежките политики, занимаващи се с въпроси, които са важни за младите хора, и предлага 
начини, по които тези политики да подкрепят младежкото участие на местно ниво. 

Ревизираната харта на различни езици 

Хартата е публикувана на двата официални езика за Съвета на Европа - английски и френски - но 
съществуват и преводи на няколко други езика.27 Процесът по превод на хартата на всички официал-

24. Дурли, Дж. „Обобщен доклад за работата на Дирекцията на младежта и спорта към Съвета на Европа в об-
ластта на младежкото участие и демократичното гражданство между 2003 и 2005 и анализ на текущите тенден-
ции в младежкото участие и препоръки за бъдещи действия.", Европейски управителен комитет по въпросите на 
младежта (2006)4, Страсбург, януари 2006, с. 6. 
25. Въведение към Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния и регионалния жи-
вот. Конгрес на местните и регионалните власти към Съвета на Европа, май, 203, с. 5 26. 
26. Консултативният съвет по младежта е законово установен орган, състоящ се от 30 представители на непра-
вителствени младежки организации и мрежи. Неговата основна роля е да формулира препоръки за политиката и 
програмните въпроси в младежкия сектор на Съвета на Европа. 
27. Съществуващите преводи могат да се намерят на уебсайта на Конгреса на: www.coe.int/t/congress или на 
уебсайта на Европейския научен център за младежка политика на: www.training-youth.net и www.youth-knowledge. 
net/INTEGRATION/EKC/ GP/charter.html 
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ни езици на страни-членки на Съвета на Европа все още продължава, така че в бъдеще тя ще бъде 
достъпна за местните общности навсякъде в Европа. 
Ревизираната Харта е официален документ на Съвета на Европа и по тази причина е написана в 
официален стил, който може да бъде до известна степен труден за разбиране за онези, които не са 
свикнали да боравят с правни документи и по-специално за младите хора. Ето защо бе създадена 
така наречена версия на обикновен език" на ревизираната Харта и в нея принципите и препоръките 
са илюстрирани чрез примери и обяснени на прост, „приятелски" за младежите език. Тази опростена 
версия е достъпна на интерактивен компактдиск и онлайн2 

ят с хартата по не толкова формален начин. 
, за да може младите хора да се запозна-

Вашата задача: 

1. Разберете дали ревизираната Харта вече е преведена на Вашия език (и официалната, и 
опростената версии). 

2. Ако не е, знаете ли за организация, институция или група, която има желание да преведе 
Хартата? Вие бихте ли се включили в организирането на превода? 

3. Свържете се с евентуални партньори и планирайте процеса на превод. 
4. Осъществете своя план. 
5. Изпратете преведената версия на Дирекцията на младежта и спорта към Съвета на 

Европа (youth@coe.int) и на секретариата на Конгреса (congress.web@coe.int), да да може 
тя да бъде достъпна и за останалите хора. 

6. Ако вече има превод, разберете: 
- от къде във Вашата страна могат да се вземат ксерокопирани версии; 
- дали Хартата е достъпна онлайн. Ако да, на кои уебсайтове? 

7. Поръчайте толкова копия, колкото ще са Ви необходими. 
8. Открийте дали адаптираната версия на Хартата съществува на Вашия език и дали мо-

жете да получите достъп до нея. 

Правен статут на Хартата 

Препоръка (2004)13 на Комитета на министрите, подкрепящ осъществяването на ревизираната Хар-
та е била одобрена от всички страни-членки на Съвета на Европа.29 На практика това означава, че 
страните членки имат морална отговорност да въведат в употреба ревизираната Харта, въпреки че 
препоръките не са законово обвързани. Следователно Хартата трябва да се смята за набор от прин-
ципи, най-добри практики и насоки, за да се увеличи младежкото участие на местно и регионално 
ниво. 

28. Достъпно на: www.youth-knowledge.net/INTEGRATION/EKC/GP/charter.html 
29. Към момента на отпечатване (есента на 2007 г.), Съветът на Европа има 47 страни-членки: Албания, Андо-
ра, Армения, Австрия, Азербайджан, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, 
Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лих-
тенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Монако, Черна гора, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, 
Румъния, Руската федерация, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, „бивша-
та Югославска република Македония", Турция, Украйна, Обединеното кралство. Актуален списък може да бъде 
намерен на: www.coe.int/T/e/com/about_coe/member_states/default.asp 
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•> 2.2. Съдържание на Хартата 

Хартата се състои от три части, отнасящи се до различни аспекти от младежкото участие на местно 
ниво. 

Част I - Секторни политики 

Активното участие от страна на младите хора зависи от определен брой вътрешни фактори като 
мотивация, нужди, стремежи, и външни фактори като ситуация, инфраструктура и съществуващи 
системи. Местните политики играят много силна роля в създаването на правилните условия и ин-
фраструктура, за да могат младите хора да участват в живота на училищата, организациите или 
общностите и затова ревизираната харта съдържа преглед на различни части от политики и предла-
га набор от конкретни мерки, които могат да окажат нужната подкрепа за младежкото участие. Във 
всеки случай обаче тези предложения остават по-скоро общи, за да могат общностите в цяла Европа 
да намерят най-подходящите начини да използват тези мерки на практика, взимайки предвид своите 
собствени местни ситуация и заобикаляща среда. 

н о са s 
* 
к S S 
4 (в 5 о S U W а 

Област на политика 
Политика за спорт, 
свободно време 
и организационен 
живот 

Политика за насърча-
ване на младежката 
заетост и борба 
с безработицата 

Развитие на градска 
среда и местообитание, 
жилищна политика и 
транспорт 

Препоръки към местните и регионалните власти 
да подкрепят дейности, организирани от младежки асоциации 
и организации, групи и местни центрове; 
да подкрепят организации, обучаващи местни младежки работници, 
помощници и лидери на младежки клубове и организации; 
да насърчават асоциациите да промотират младежкото участие 
в своите законово установени органи; 

да развиват политики и прoграми за борба с младежката 
безработица и за промотиране на възможностите за заетост 
на млади хора; 
да създават местни центрове за заетост; 
да подкрепят създаването на бизнес от млади хора; 
да окуражават експериментиране със социална икономика, 
инициативи за самопомощ или кооперации; 

да създават условия за развиването политика за градска среда, 
базирана на по-интегрирана и по-малко фрагментирана среда 
на живот; 
да следват жилищна политика и такава за развитие на градската 
среда; 
да изготвят програми за по-хармонична среда; 
да развиват местни информационни центрове за настанителни 
услуги; 
да развиват регионални схеми, които да помогнат на младите хора в 
получаването на достъп до жилища; 
да включват младите хора в организацията на обществения 
транспорт; 
да подкрепят инициативи, които целят да осигурят транспорт в селата. 
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Образователна и 
обучителна политика, 
промотираща младеж-
кото участие 

- активно да окуражават участието на млади хора в училищния живот; 
- да предоставят финансова и всякаква друга подкрепа (напр. осигуря-

ване на място за срещи), за да позволят на младите хора да учредят 
демократични ученически организации; 

- да се уверяват, че студентите и студентските организации биват ре-
довно консултирани относно учебните програми и други разработки; 

Политика за мобилност 
и обмени 

- да подкрепят групи и асоциации, които насърчават мобилността на 
млади хора; 

- да окуражават младите хора, училищата и организациите да взимат 
участие в международни обмени и мрежи; 

- да включват представители на младежта в побратимени комитети или 
други органи, координиращи такива обмени; 

Здравна политика - да създават или развиват институционални механизми за консултации 
между млади хора, организации и други групи, които засягат социал-
ното благоденствие и здравните грижи; 

- да въвеждат, развиват или разпространяват местните информацион-
ни политики и средства за консултиране на млади хора, засегнати от 
злоупотреба с цигари, алкохол или дрога; 

- да развиват специални обучителни политики за социални и младежки 
работници и лидери, включени в работа по превенция и рехабилита-
ция; 

- да увеличават информационните кампании и превантивните мерки, 
свързани с болестите, предавани по полов път. 

- да създават или развиват институционални механизми за консултации 
между млади хора, организации и други групи, които засягат социал-
ното благоденствие и здравните грижи; 

- да въвеждат, развиват или разпространяват местните информацион-
ни политики и средства за консултиране на млади хора, засегнати от 
злоупотреба с цигари, алкохол или дрога; 

- да развиват специални обучителни политики за социални и младежки 
работници и лидери, включени в работа по превенция и рехабилита-
ция; 

- да увеличават информационните кампании и превантивните мерки, 
свързани с болестите, предавани по полов път. 

Междуполово 
равенство 

- да подкрепят младите мъже и жени в получаването на позиции и отго-
ворност в професионалния им живот, в асоциации, политика, местни 
и регионални власти; 

- да насърчават образователна политика за равенството между мъже-
те и жените чрез изготвянето на план, целящ да премахне неравен-
ството, и чрез включването и оценяването на мерки, които промотират 
равни възможности; 

- да позволяват на момичетата и младите жени да получават информа-
ция за обучителни курсове; 

- да предлагат финансиране и специфични курсове за момичета и мла-
ди жени; 

- да въведат квоти на местата, запазени за жени, в институциите, зани-
маващи се с обществена дейност; 

- да въведат финансови мерки за социални услуги. 

Специална политика 
за селски райони 

- да се уверят, че различните секторни политики се отразяват и отго-
варят на специфичните нужди на младите хора, живеещи в селски 
райони; 

- да предостави подкрепа на младежки и общностни организации, 
активни в селските райони. 

Политика за достъп 
до култура 

- да приемат политики, позволяващи на младите хора да станат дейст-
ващи лица в сферата на културата; 

- да приемат политики, които ще улеснят достъпа до знания, практиката 
в културата и креативна дейност. 

» 



Политика за борба 
с насилието 
и престъпленията 

- да включат младите хора в съвети за превенция на престъпения; 
- да работят с млади хора, вече въвлечени или в риск да бъдат въвле-

чени в престъпление; 
- да се борят с насилието на расова основа; 
- да се заемат с насилието в училищата; 
- да допринесат за създаването на мрежи или проекти, промотиращи 

ненасилието и толерантността; 
- да защитават младите хора от сексуална експлоатация и злоупотреба; 
- да създават структури, предоставящи подкрепа на жертвите на сек-

суална експлоатация и употреба. 

Политика за защита 
от дискриминация 

- активно да промотират човешките права; 
- да засилят законодателството за борба с дискриминацията; 
- да осигурят равен достъп на всички граждани до обществени места, 

професионални обучения, ходене на училище, настаняване, културни 
мероприятия и др.; 

- да включат междурелигиозен, диалог, многокултурно, антирасистко и 
антидискриминативно обучение като част от учебната програма. 

Политика 
за сексуалността 

- да промотират неофициалното сексуално образование в училищата; 
- да подкрепят организациите и услугите, предоставящи информация за 

взаимоотношенията и сексуалността; 
- да подкрепят работата между връстници в това поле. 

Политика 
за достъп до права 
и законодателство 

- разпространява информация за правата на младите хора; 
- да подкрепят услуги, създадени да работят върху прилагането на мла-

дежките права; 
- да позволяват на младите хора да участват в установяването на нови 

правила. 

Част II - Инструменти за младежко участие 

Следващата част от Хартата се фокусира върху идеите и инструментите, които могат да бъдат из-
ползвани от местните власти за засилване на младежкото участие. Те са свързани с конкретни обла-
сти, в които то може да бъде осъществено по смислен начин. 

Област 1: Обучения за младежко участие 
- професионални обучения за учители и младежки работници в сферата на младежкото участие 
- включване на всички форми на участие при учениците в училище 
- въвеждане на програми за гражданско образование в училищата (обучения по младежко учас-

тие, човешки права и т.н.) 
- въвеждане на обучение между връстници, даващо необходимите ресурси и подкрепа за обме-

на на добри практики 
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Област 2: Информиране на млади хора 
- подкрепяне или създаване на младежки информационни или консултативни центрове 
- вземане на конкретни мерки, за да се удовлетворят нуждите на младите хора, които имат про-

о блеми с достъпа до информация (тези в неравностойно положение, тези без Интернет достъп 
я или без познания за компютри, живеещите в непривилегировани градски или селски райони и 

! д р . ) 

Ц - създаване и гарантиране на стандарти в съответствие с информационните услуги за млади 
! хора 
§ - гарантиране, че информационните услуги съответстват на тези стандарти. 

s Област 3: Промотиране на младежкото участие чрез информационни и комуникационни технологии. 
§ - използване на информационни и комуникационни технологии като част от политиките на мест-
15 ните власти, информиращи относно участието 
•I - гарантиране на младите хора на достъп до тези технологии (и инфраструктура, и умения). 

н Област 4: Насърчаване на младежкото участие в медиите 

- подкрепа за създаването и функционирането на местните медии, развити от и за млади хора 

(О а <в аз 
А 
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осигуряване на подходящи обучителни програми за млади хора за това как да организират тези 
медии 

4 s <в 5 
s Област 5: Окуражаване на младите хора да се заемат с доброволчество 
н 
S3 - подкрепа за учредяването на доброволчески центрове 

- предоставяне на информация за възможности за доброволческа работа 
- развиване на системи, които признават и узаконяват доброволческата работа. 

- осигуряване на финансово, материално и техническо подпомагане. 

<в со (в 
н а 
S Област 6: Подкрепяне на проектите и инициативите на младите хора. <в g - подпомагане на изпълнението на проектите на младите хора 

- осигуряване на професионална помощ за изпълнение на тези проекти 
о а са ш 
« Област 7: Промотиране на организациите на младите хора 
«е - осигуряване на определен бюджет за подкрепа на младежки организации (с предимство са 
^ организации, ръководени от и за млади хора) 
ео 

s - осъществяване на съуправленския принцип и система за вземане на решения в партньор-
ство с млади хора и младежки организации в съответните области. s 

Област 8: Промотиране на младежкото участие в неправителствени организации и политически 
Ц партии 
у - предоставяне на ресурси (и финансови) на неправителствените организации, промотиращи 

участието на младите хора 
промотиране на въвличането на младите хора системата на политическите партии 

» 



Част III - Институционално участие на млади хора в местни и регионални нива 

Последната част от ревизираната Харта съдържа препоръки с поглед към участието на младите 
хора в местните структури и институции. Ако секторните политики (разгледани в Част I) могат да се 
изпълнят по такъв начин, че да подкрепят младежкото участие на нивото на цялата организация, 
е нужно да бъдат основани съответните структури, представляващи вижданията на младите хора 
в този аспект. Хартата подчертава факта, че крайната форма на институционално участие трябва £ 
да бъде избрана в зависимост от местните нужди, но тя трябва винаги да цели създаването на Ц 
партньорство между младежта и местните власти и да дава възможност на младите хора да бъдат S 
включени в решенията, които ги засягат. § 
Препоръки към младежки съвети, парламенти и форуми § 

сй s о S 
u W а 

- те трябва да бъдат постоянни структури; 
- трябва да бъдат съставени от избрани или посочени представители от младежки организации; 
- тяхното членство трябва да рефлектира върху социологическата структура на обществото; 

те трябва да съдържат физическа рамка, в която младите хора да изразяват вижданията и 

- трябва да имат властта да отправят предположения към местните власти; 
- те трябва да улесняват консултациите с младите хора и техните организации по въпроси 

те трябва да улесняват участието на младите хора в други консултативни органи на местно 

младите хора трябва да имат пряка отговорност за проекти и да повлияват политики; « 
х 
н 

интересите си (отново във връзка с инициативите на местните власти); <» 

<в а 
които ги засягат; ® 

- те трябва да бъдат място за развиване, наблюдение и оценяване на проектите на младите н 
хора; § я 

4 s 
ниво. (в 5 

Препоръки, свързани с подкрепата на структури за младежко участие о 
н 
ш 

- местните власти трябва да снабдяват и формалните, и неформалните структури за младежко я 
участие с нужното пространство, финансова и материална подкрепа (въпреки че те също са £ 
отговорни за търсенето на допълнителна подкрепа от други източници); 

у 
- местните власти трябва да осигурят гарант, кото да бъде отговорен за наблюдението на из- $ 

пълнението от страна на подкрепящите структури; « 
- гарантът трябва да бъде независим, а неговият избор - договорен между младежките пред- я 

ставители и местните власти; * си 
- гарантът трябва да действа като посредник между младите хора и избраните местни предста- 5 

вители, трябва да представлява интересите на младите хора в случаи на недоразумение или 
конфликт между младежта и местните власти и трябва да бъде канал за комуникация между о 
тези две групи. в 

(в S 
2.3. Целеви групи на Хартата е 

s 
Ревизираната Харта е документ, насочен към всички тези хора, които са включени в, отговорни за g 
или заинтересовани от увеличаването на младежкото участие в местен контекст. Вероятно всеки чо-
век ще погледне Хартата от различен ъгъл и ще иска да я използва по своя собствен начин, но край-
ната цел за всеки ще бъде една и съща: да се гарантира, че младите хора имат правото, средствата, А 
мястото, възможностите и подкрепата, за да участват и да са ангажирани по значим начин в ицици-
ативите и процесите за вземане на решения, влияещи върху живота им. Тези пет ключови думи -
право, средства, място, възможности и подкрепа - са основните елементи в подхода на хартата към 
участието и ще бъдат обяснени по-подробно в Глава 3 на този наръчник. 3 5 

s са 
w CU 
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Основни целеви групи, към които Хартата е насочена: 
- Младите хора 
Младите хора представляват значителна част от населението. Те са разнородна група, имаща свои 

g собствени нужди и стремежи, които могат да бъдат постигнати по-добре, ако тези хора имат думата 
g и могат да играят значима роля в решаването на важни за тях въпроси. 
^ - Неформални групи от млади хора 
ц Някои млади хора обичат да споделят своите идеи и да се свързват със свои връстници, но не искат 
Ц да станат официални членове нито на асоциации, нито на част от каквато и да било структурна еди-
j§ ница. Вместо това те по-скоро ще изберат неформални групи, които не са регистрирани, които имат 
£ много гъвкави правила и удовлетворяват техните потребности по-ефективно, отколкото йерархична 
а или организирана асоциация би го направила. Такива неформални групи могат да съществуват под 

формата например на спонтанни мрежи, групи за подкрепа или като виртуални общности, например: 
- Организации и асоциации на млади хора 

к S X 
о Да бъдеш член на младежка организация, младежки съвет или борд е една от традиционните форми 
Е на младежко участие. В идеалния случай младите хора заемат лидерски позиции, но някои младеж-
" ки организации са ръководени само от възрастни хора или от партньорство между младежи и въз-
£ растни. Младежките организации обикновено са регистрирани от местните или националните власти 

и могат да действат като законови единици. В качеството им на такива, присъствието на възрастни 
§ на лидерските позиции се изисква в някои страни, където младите хора не са определени като леги-
Е тимно отговорни за действията на организацията. 
я - Образователни институции 
^ Училищата са едно от ключовите места, където младите хора учат нови неща за света, изграждат 
н 
и (в о мнението си и се подготвят за следващия етап от живота си. Повечето млади хора прекарват голяма 

част от живота си в училище или университета, ето защо това са места, където младежкото участие 
я трябва да бъде не просто насърчавано, но и изпълнявано на практика. п 
<в - Други организации 
<в Има известен брой други организации, заети в полето на младежкото участие, които не работят пря-
я ко с млади хора или чието членство е отворено за разнообразие от професионални или възрастови 

групи. Такива организации провеждат, например, обучителни дейности за младежки работилници 
g или учители, фокусирани върху изследването или лобирането за засилване на улеснените за мла-о а 
ш ш - Местни власти 

В европейските страни набира популярност практиката да се създават специални единици към мест-
;§ ните власти, които се занимават с интересите на младежите. Независимо дали един човек или цял де-
^ партамент работят в тази област, целта трябва да бъде насърчаване на младежкото участие в местен 
я контекст, и да се подкрепят различни младежки дейности и инициативи. Все пак обаче не е достатъчно, 
<» ако само пряко отговорните за младежта представители използват ревизираната Харта. Както вече бе 
s споменато, младите хора биват засегнати от различни секторни политики и следователно други еди-
£ 
я Когато човек погледне Хартата, той остава с впечатлението, че документът е адресиран основно 
у към местните власти, тъй като до голяма степен е фокусиран върху местни политики и инструменти. 
а Всъщност властите имат много важна роля в създаването на правилните условия за младежко учас-

X тие на местно ниво, но те не могат и не трябва да го правят без коопериране и подкрепа от младите 
^ хора и техните организации. Това е причината да бъде нужно всички гореспоменати целеви групи да 

са въвлечени, макар и с различни капацитет или роли, за да се гарантира, че принципите и препоръ-
ките на хартата могат да бъдат успешно приложени в конкретно общество. В следващите глави на 
наръчника ще бъдат дадени повече детайли за това как всяка от групите може да бъде въвлечена в 

3 6 прилагането на Хартата на местно ниво. 

дежта политики.. 

ници от структурите на местните власти също трябва да бъдат въвлечени в прилагането на хартата. 

» 



V 
> Глава 3 

Подходът на Хартата към участието 
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-> 3.1. Въведение в подхода на Хартата към младежкото участие 

Ревизираната Харта е адресирана до различни групи, включени в промотирането на младежкото 
участие на местно ниво. Въпреки че значителна част от документа съдържа препоръки за различни 
секторни политики, той отива много по-далеч от политическите аспекти на младежкото участие. Той 
предлага подход, който може да бъде прилаган във всички възможни области на участие на младите 
хора на местно ниво, като например изпълнение на проекти за младежко участие, изграждане на 
партньорства младежи-възрастни или създаване на младежки организации и групи и т.н. 

Подходът на Хартата към участието е тъй на-
реченият „RMSOS" (ПСМВП) подход и той е 
базиран на петте ключови думи, споменати в 
уводната част на документа: право, средства, 
място, възможност и подкрепа.30 Той е бази-
ран на принципа, че смисленото младежко 
участие може да се случи, когато са създаде-
ни правилните условия и всички действащи 
лица, въвлечени в работата по участието, са 
били натоварени с отговорността да гаранти-
рат, че тези условия са налице. 
Петте ключови думи - Право, Средства, Мяс-
то, Възможност и Подкрепа представляват 
основните фактори, имащи влияние върху 
младежкото включване на местно ниво (те 
ще бъдат детайлно обяснени по-късно в тази 
глава). Всяка от тях се фокусира върху раз-
лично средство за подкрепа, но те всички са 
тясно свързани помежду си и трябва да бъ-
дат осъществени, за да могат младите хора 
да участват цялостно в дейностите и реше-
нията, които ги интересуват. 

30. Тези ключови думи бяха споменати в уводната част на Хартата и се свързват с разбирането на участието, 
така както то бе разяснено в документа: "Участието и активното гражданство се отнасят до това да имаш правото, 
целите, мястото и възможността, а където е нужно - и подкрепата, да участваш в и да влияеш на решенията и да 
се ангажираш в действия и дейности, така че да допринесеш за изграждането на едно по-добро общество 
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ПСМВП подходът може да бъде полезен инструмент за младите хора, младежките работници или 
местните власти, тъй като им помага да гледат критично на своите проекти или инициативи и да 
разберат дали правилните условия за участието на младите хора са били създадени. По-подробно 
обяснение на работната рамка, предвидена от ПСМВП подхода31 можете да откриете по-долу. 

-> 3.2. Работна рамка RMSOS (ПСМВП) 

ПСМВП рамката е набор от средства за оценяване на нивото, на което всеки от петте основни фак-
тора, влияещи върху младежкото участие, присъства в проект, инициатива, организация или общест-
вен живот. 

Право 

Младите хора имат абсолютното право да участват и, както вече бе споменато в Глава 1, то е човеш-
ко или гражданско право. В идеалния случай би трябвало да има закон на местно и/или регионално 
ниво, по силата на който младите хора трябва да бъдат консултирани и имат правото да участват в 
обсъждания, действия и решения, които ги засягат. Но дори в общности, където такива закони офи-
циално не съществуват, младите хора имат правото да участват. С други думи, не зависи от местните 
или регионалните власти да им дадат това фундаментално право, което всички млади хора имат и 
трябва да отстояват. Младите хора трябва да бъдат активни в промотирането на своите права. На 
практика това значи много повече от въздействие върху решенията на местно ниво от консултира-
не или гласуване. То предполага, че дейностите, проектите и организациите трябва да разгласяват 
правата, които младите хора имат, във всички сфери от живота, и това не значи само граждански или 
политически права, но също така социални, икономически или културни. 
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Време за размисъл 

Правата изобщо 

1. Какви права имат младите хора? 

2. Към кои права иска се насочи или да промотира Вашият проект/организация? 

3. От къде знаете, че тези права са релевантни за младите хора, към които е насочен про-
ектът Ви? 

Право на участие 

1. Имат ли младите хора право да участват във Вашата местна общност? От къде знаете 
това? 

2. Имат ли те нужните права, за да осъществяват участие (например, правото да изразя-
ват мнението си, правото да бъдат чути и т.н.)? Какви конкретно са тези права? 

3. Как Вашият проект търси начин да промотира или да насочи вниманието към правото на 
младите хора да участват в обсъждания, действия и решения, които имат влияние върху 
живота им? 

31. Описанието на работната рамка е адаптирано от материали, подготвени за обучителен курс за развитието и 
изпълнението на проекти за участие на местно и регионално ниво, който е проведен през юни 2005 в Европей-
ския младежки център в Страсбург. 
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Права на младите хора в рамките на Вашия проект, организация или общност 
1. Каква роля играят младите хора във вземането на решения във Вашия проект, организа-
ция или общност? 
2. Присъстват ли те на всички нива на вземането на решения? 
3. Имат ли нужната автономност и отговорност да вземат решенията и да ги приложат в 

рамките на проекта? 
4. Как младите хора, въвлечени във Вашия проект, развиват нужните умения за ефективно 

вземане на решения? 
5. Как и по какъв начин Вашият проект е отворен към всички млади хора, без дискриминация на 

базата на техните националност, етнос, религиозна или културна идентичност, социална 
класа, икономически ресурси, пол, сексуална ориентация, физичес^ способност и др. 

Средства 

Животът може да бъде по-труден за млади хора, които имат недостатъчни ресурси (финансови, напри-
мер) и които живеят в бедност заради незаетост или други трудности. Това може да значи, че техните 
основни потребности като храна и подслон не са задоволени и в резултат на това тези хора може да се 
чувстват изолирани от обществото. Естествено, че при такива условия приоритетът е да се направи опит 
за намиране на различни начини за получаване на липсващите им ресурси и като резултат, младите хора 
може да им липсват времето или мотивацията да участват в живота на организация или общност. 
Следователно, за да бъдат насърчени младите хора да бъдат включени, трябва да бъде гаранти-
рано, че техните основни човешки потребности са задоволени. Това включва достатъчна социална 
сигурност, образование, подслон, здравни грижи, транспорт, умения и достъп до технологии. 

Време за размисъл 
1. Кои са най-важните средства, от които младите хора се нуждаят във Вашия местен кон-

текст, за да могат да участват пълноценно в проекта, организацията или общността 
Ви? Как сте установили тези нужди? 

2. Какви въпроси, свързани с тези средства, инициира Вашият проект или организация (ако 
има такива)? По какъв начин? 

3. Как въпросите като средства/ресурси, достъп, локация или разстояние се разрешават във 
Вашия проект,организация или общност? 

4. Как последните влияят върху възможностите на младите хора, към които се обръщате, 
да бъдат включени във Вашия проект? 

5. Какви практически и други съответни ресурси имате или са нужни, за да може разнородна 
група млади хора да се включи във Вашия проект (транспорт, разходи или преводачи, на-
пример)? Как можете да получите ресурсите, които все още нямате? 

6. Достъпен ли е Вашият проект/организация за млади хора с увреждания или в неравностойно 
положение? Каква подкрепа е нужна, за да им се помогне да участват и как е осигурена тя? 
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Пространство 
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Младите хора имат нужда от физическо пространство, за да се срещат, да прекарват времето си 
или да организират собствените си дейности. Що се отнася до участие в училищни дейности или 
друга организирана учебна програма, обикновено за тях са предвидени съоръжения (в класни стаи, 
спортни зали или например младежки клубове). Но за младите хора е много по-трудно да намерят 
място, където да се срещнат, ако те се интересуват от включване в не-организирани инициативи. Ето 
защо ние виждаме в по-интензивното използване на интернет от младите хора едно пространство за 
обмен на мнения или дори създаване на проекти с други съмишленици. 

Но този RMSOS (ПСМВП) фактор не се отнася само до физическото пространство, тук по-скоро се 
касае за участие в институционалната рамка за правене на политика. Това по същество означава, 
че възгледите, препоръките и заключенията на младите хора трябва да имат реално влияние върху 
решенията, които се взимат. Много често младите хора са поканени да участват в процеси, но в 
действителност те имат малко възможности да повлияят и оформят окончателния резултат. Това се 
нарича „символично представителство". 

Време за размисъл 

1. Какво пространство е достъпно за младите хора във Вашата общност (физическо, вирту-
ално, институционално)? По Ваше мнение, достатъчно ли е то? 
2. По какъв начин младите хора имат реално влияние върху окончателните решения, които 
влияят върху техния живот? 
3. До каква степен Вашият проект или организация помага на младите хора да имат по-го-
лямо влияние върху окончателните решения, засягащи живота им? 
4. Как Вашият проект или организация овластява младите хора, участващи в проекта да 
изразят своите виждания, мнения, желания и опасения относно начина, по който се развива 
общността / местната среда или проекта? 
5. Какви практически мерки може да приложите в своя контекст, за да се уверите, че възгле-
дите на младите хора имат реално въздействие? 
6. Въпрос към организаторите на проекти: дали пространството, в което ще се проведе 
проекта, е достъпно, гостоприемно и отворено за всички? Кой избра мястото и на базата 
на какви критерии ? 
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Възможност 

За да могат да участват активно, на младите хора трябва да бъде предоставена възможност да го 
направят. Това например означава, че младежите трябва да имат лесен достъп до информация за 
това как да се включат, какви възможности имат на разположение и къде са те. Когато знаят какво се 
случва в тяхната местна общност като младежко участие, те могат да вземат информирани решения 
за своето включване. Понякога младите хора не участват не защото нямат интерес, а просто защото 
не получават информация за съществуващите възможности. 

На второ място, събития, процеси на вземане на решения и системи трябва да са отворени за мла-
дежите. За тях трябва не само да има място в рамките на тези процеси и структури, но начина, по 
който те са организирани и по който работят трябва да са такива, че младите хора да могат да ги 
разбират и ако желаят да дадат своя цялостен принос в тях. Следователно трябва да се гарантира 
например, че младите хора имат възможността да участват като имат достатъчно време и подпома-
гащи структури за това. 

Време за размисъл 

1. Какви са възможностите за участие на младите хора във Вашия местен контекст или 
Вашата организация? 

2. Как тези възможности се съобщават на младите хора? Ефективен ли е този начин на 
комуникация? 
3. Как Вашия проект ще повлияе върху възможността на младите хора да участват на мест-

но и / или регионално ниво? 
4. Как могат младите хора да се включат в проекта Ви? Как те разбират за това? Отворен 

ли е към младежите? 
5. По какъв начин (и) Вашият проект дава възможност на младите да практикуват демокра-

ция и гражданственост? 
6. По какъв начин (и) Вашият проект дава обучителни възможности на младите хора? 
7. Какъв тип млади хора могат да участват в проекта Ви? Имат ли тези млади хора вече 

лидерски позиции? 

о 
s 
н 
и (в У 
^ 
S (О X 
да 
н (в 
н а 
да S 
н (О ч о 
о Е 
А 

41 



Подкрепа 
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Младите хора имат много талант и потенциал да участват, но без необходимата подкрепа тяхното 
участие може да не е толкова ефикасно, колкото би могло да е. Те трябва да имат достъп до различ-
ни форми на подкрепа. Това включва например финансова, морална и институционална подкрепа 
на редица различни нива - лична, организационна или на ниво местна общност. В идеалния случай, 
местните власти трябва да осигурят адекватна финансова подкрепа за покриване на разходите и 
структурните разноски, но все още в много общности проблемите на младежта не се ползват с при-
оритет по отношение на местното финансово управление. 

Младите хора също се нуждаят от достъп до морална подкрепа и съвети. Това може да бъде оси-
гурено например от лице, посочено в Ревизираната Харта като гарант32 или, алтернативно, от мла-
дежки работник или друг специалист, който притежава необходимия опит и познания в сферата на 
партньорството младежи-възрастни, или в работата с младежи. На последно място, институцията 
или обществото като цяло трябва да подкрепят и да признаят важността и приноса на участието на 
младежите не само за самите млади хора, но и за държавните органи и обществото като цяло. 
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Време за размисъл 

1. По какъв начин Вашата местна общност подкрепя участието на младите хора? 
2. Може ли Вашият проект или организация се подобри положението? Как? 
3. Младежкото участие част ли е от културата на Вашата общност или организация? Как 

може да се докаже това? 
4. По какъв начин структурите и политиките във Вашата организация или общност са бла-

горазположени към младите хора? 
5. Какви институционална подкрепа имате за Вашия проект? Какво означава това на практи-

ка? Как тя подкрепя участието на младите хора в проекта? 
6. Ограничена ли е помощта на възрастните до непрякото управление на проекта („подкре-

па на младежкото лидерство"), или управляващите на проекта са възрастни хора? Какви 
са последствията от това за проекта ви (както предимства , така и ограничения)? 

7. От какви умения се нуждаят младите хора, за да участват активно във Вашия проект? 
8. Имате ли компетентен помощен персонал (доброволци или професионалисти) във Ваша-

та организация, които да подкрепят участието на младите хора във Вашия проект? Ако 
е така, какви умения имат те? 

42 32. Хартата обяснява гарантът като независимо лице или група от лица, чиято роля е да осигуряват необходи-
мата подкрепа за участието на младите и действат като посредник между младежите и местните власти. Ако е 
необходимо, те представляват младите хора, когато има конфликти. Вижте: Ревизирана Харта, точка 111.2.68-70. 
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Вече беше споменато, че е необходимо да са налични всичките пет елемента на подхода RMSOS 
(ПСМВП), за да може да се осъществи пълноценното участие на младите хора. Ако например им се 
откаже правото да участват, без значение какви средства, пространство или подкрепа ще се осигу-
рят, те няма да могат да се включат. От друга страна, ако имат право, но липсва подкрепата , това 
означава, че това право не може да се упражни. Въпреки че в тази глава бяха разгледани поотделно 
всички RMSOS (ПСМВП) фактори, необходимо е всички елементи да се разглеждат като части от 
взаимосвързана система, която е балансирана и работи добре само когато всички елементи функ-
ционират правилно. 
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> Глава 4 

Практическо приложение на Хартата 
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> 4.1. Ревизираната Харта като практически инструмент за различните участници 

В Глава 1 на настоящия наръчник бяха обсъдени различните причини и мотивацията за участието 
на младите хора. Стигна се до заключението, че не е възможно да се създаде един подход, който да 
отговаря на общите нужди и да е подходящ за всички ситуации и контекст. 
Ревизираната Харта очертава политиките и принципите, необходими за пълноценно участие на мла-
дите хора и разглежда широк кръг от въпроси, засягащи живота на младежта на местно и регионално 
ниво в Европа. Като документ на Съвета на Европа, Хартата не е изчерпателно и готово за употреба 
предписание, а по-скоро се стреми да разреши много разнообразни ситуации (географски, икономи-
чески, социални, политически и културни) в цяла Европа и да предостави рамка, която може да бъде 
съобразена с конкретните нужди и обстоятелства на различни общности и организации. 
В този смисъл тя не трябва да се разглежда като статичен документ, а по-скоро като динамичен на-
бор от предложения, които могат да бъдат използвани по най-подходящия начин в даден контекст. 
Трите части на Хартата съдържат насоки за различни групи, които се интересуват от младежко учас-
тие за начина на създаване на подходящи условия за участието на младите хора. Такива групи 
могат да използват Хартата по начин, който е най-подходящ за тях и могат да се опитат да постигнат 
по-широк кръг от цели. На практика това означава, че те ще се фокусират върху различни области, 
обхванати от Хартата, а не непременно същевременно върху целия документ. 

Време за размисъл 

1. Кои са потенциалните групи /участници във Вашия контекст, които биха могли да бъдат 
заинтересовани от използването на Хартата като инструмент за насърчаване на учас-
тието на младите хора? 

2. Защо те биха проявили интерес да използват Хартата? 
3. Какви са връзките ви (ако има такива) с такива групи или институции? 
4. Те наясно ли са, че Хартата съществува ? Откъде знаете? 

Много различни групи или субекти, които работят в рамките на местния контекст, могат по свой начин 
да използват препоръките, предлагани в Хартата. В този наръчник обаче фокусът ще бъде поставен 
върху три основни групи, отговорни за насърчаването на младежкото участие на местно и регионал-
но нива, а именно младите хора, младежките организации и местните институции. 
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Младите хора 
Младите хора включват значима част от населението в много местни общности, но тяхната роля и 
влияние са доста ограничени, когато става въпрос за справяне с местни проблеми. Хартата пред-

g лага редица конкретни идеи за засилване ролята на младите хора в местните процеси на вземане 
g на решения, и поради това е важен инструмент за младите хора за създаване на по-добри усло-
S вия за пълноценното им участие в обществения живот. Хартата съдържа редица препоръки, които 
Ц местните власти трябва да следват и поради това младите хора могат да я използват като уникален 
Ц инструмент за лобиране на местните власти за насърчаване на младежкото участие. Младите хора 
х могат също да играят активна роля в разпространението на Хартата в техния местен контекст сред 
s различните институции, в училища, клубове и т.н. Потенциалът на Хартата може да се използва само 

ако съответните участници са наясно с нейното съществуване и ако знаят как да извлекат от нея 
s най-доброто за местната общност. 
ос 
х Младите хора трябва да бъдат овластени, за да използват Хартата и да следват нейните препоръ-
£ ки. Въпреки, че може да имат потенциал и мотивация, има редица умения и нагласи, които трябва 
s да развият, както и да придобият някои допълнителни знания. При определени обстоятелства, без 
м овластяване на младите хора би било много трудно, ако не и невъзможно, те да се включат и да 
н допринесат за живота в техните общности. 1 
ч Организации 
ч s Когато говорим за организации, следва да се има предвид, че те не трябва непременно да бъдат 
х регистрирани или официално съществуващи асоциации, а може да бъдат и не-формални групи, 
s специални мрежи и т.н. Някои организации, работещи за насърчаване на младежкото участие дават 
н 
и (в о възможност на младите хора да станат членове, но много от тях ограничават членството само за 

възрастни.33 Те всички обаче, могат да играят важна роля в създаването на възможности и подхо-
да дяща среда за включване на младите хора и могат да използват Хартата по най-различни начини. 
да Тъй като понякога организациите са канал за комуникация между младите хора и местните власти, 
а те могат да използват Хартата като инструмент за лобиране, за да се гарантира, че интересите и да 
х потребностите на младите хора са били взети предвид от тези институции. Това може да бъде ефи-

касен метод, особе1 
и местните мрежи. 

§ касен метод, особено на местно ниво, където институциите са в доста близки контакти с гражданите 
и 

>х 
е о а са ш 

Организациите могат да прилагат принципите на Хартата в ежедневната си работа, което означава 
на практика да са по-отворени към формиране на партньорства с млади хора и да се съобразяват с 

« техните мнения. Това не значи, че младите хора трябва да станат мениджъри или членове на упра-
g вителни съвети (въпреки че това е възможно), а по-скоро става въпрос за създаване на партньор-
la ство, където ролите, задачите и отговорностите се договарят и приемат от всички страни. X со 
м Местни власти 
ш а 
s Чрез формиране на местните политики, управление на местните ресурси и търсене на начини за подо-

бряване на качеството на живот на членовете на общността, местните власти играят важна и уникална 
Ц роля в създаването на условия, необходими за младежкото участие. Местните власти също са „най-
jp близо до младите хора", така че те имат отговорност за осигуряване на достъп до активно гражданство 
[а и местно демократично участие. Освен това, те разполагат с познания за местната ситуация и достъп 

д2 до локални мрежи, които могат да подкрепят участието на младите хора по най-различни начини. 

Хартата предоставя рамка за местен подход към проблемите на младежта. Тя може да се разглежда 
и като средство за създаване или подобряване на местните политики за младежта, които да подкре-

33. Примери за това са изследователски агенции, мрежи от експерти и специалисти, образователни институции, 
4 6 рехабилитационни центрове и др. 
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пят участието на младите хора в процеса на вземане на решения и развитието на различни норми 
и практики, засягащи младото население в една общност. Поради каквито и причини съответните 
мерки да са предложени в Хартата, те трябва да се приложат в максималната възможна степен (в 
зависимост от обстоятелствата, наличните ресурси, натрупания опит и т.н.) Местните власти трябва 
да се ангажират с подкрепа на участието младите хора не само в управлението на процесите на 
местно ниво, но и в социалната среда - в училища, клубове, организации и т.н. Затова мерките, 
насърчавани от Хартата се насочени и към двете измерения на младежкото участие, тъй като те са 
взаимно свързани и еднакво важни за благото на цялата общност. 

Как различните активни страни могат да използват Хартата? - Преглед 

Списъкът по-долу предлага набор от идеи, които могат да вдъхновят различни активни страни да 
предприемат действия и да започнат да използват Хартата като инструмент в ежедневната си рабо-
та. Това не е пълен списък - всеки трябва да избере действията, които са най-адекватни за местните 
нужди и ситуации. 

За младежите За представители За представители на За младежите на организации местни институции 
Защо - за подобрение на - за подобрение на - за подобрение на 
трябва да положението на младите положението на младите положението на младите 
използвате хора във вашата общност хора във вашата общност хора във вашата общност 
Хартата? - да отговорите на нуждите - да отговорите на нуждите - да се запознаете с 

на младите хора на младите хора потребностите на 
- да се запознаете с вашите - да представлявате младите и да отговорите 

права интересите на младите на нуждите им 

- да получите достъп до хора по-ефективно - да признаете и цените 
ресурси - да овластите младите хора ролята на младите хора 

- да се даде гласност на да участват - да вземате по-добри 
младите хора и мнението - да създадете нови начини и по-информирани 
им да се вземе под за младежко участие решения 
внимание - да създадете по- - да бъдете 

- да се окаже влияние върху благоприятна работна по-представителни 
живота на вашата местна среда - да създадете 
общност - да изпълнявате мисията и пространство за принос 

- да се намерят начини за целите на организацията на младежта за общото 
благо конструктивно сътруд- - да се възползвате от 

на младежта за общото 
благо 

ничество с местните власти сътрудничество с местните - да създадете 
- да се развива институции пространство,в 

взаимодействие между - да развивате 
взаимодействие между 

което младежите да 
различните активни страни 

- да развивате 
взаимодействие между 

практикуват демокрация 
за постигане на целите ви различните участници с - да намерите нови начини 

- да използвате уменията цел постигане на вашите за взаимодействие с 
и талантите си в полза на цели младежите и Вашите 
останалите - да натрупате полезен опит 

организации 

- да допринесете за живота - да извличате ползи 
на вашата общност от сътрудничеството 

- да придобиете нови умения 
с младите и с други 
организации 

- да натрупате полезен опит - да разработите Ваша 
- да разберете работи местна политика 

демокрацията на местно 
ниво - да подобрите демокрацията на местно 
ниво обществения си имидж 
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Как може да 
използвате 
Хартата? 

да откриете области, в 
които можете да участвате 
на местно ниво 

• да формулирате нуждите 
на младите хора във 
Ввашата местна общност, 
като използвате Хартата 
като основа за това 

• да информирате 
местните активни страни 
за съществуването и 
съдържанието на Хартата 

• да промотирате 
адаптираната за 
младежите версия на 
Хартата в училища, 
клубове и младежки групи 

• да лобирате пред 
националните 
представители в 
Конгреса на местните 
и регионални власти 
на Съвета на Европа 
за разпространяване 
на Хартата и добрите 
практики, свързани с нея 

• да лобирате младежките 
организации и местните 
институции да прилагат 
препоръките на Хартата 

• да използвате Хартата при 
лобиране пред местните 
власти по въпроси 
свързани с политики 

• да използвате Хартата 
като „паспорт", за да 
си осигурите участие в 
проекти и инициативи 

• да извършвате проучвания 
на местната ситуация 

• да инициирате и 
реализирате проекти за 
младежко участие на 
базирани на RMSOS 
подхода 

• да формулирате нуждите 
на младите хора във 
Вашата местна общност, 
базирайки се на Хартата 

• да информирате 
местните участници 
за съществуването и 
съдържанието на Хартата 

• да лобирате местните 
институции да прилагат 
препоръките на Хартата 

• да разработвате позиции 
по местни въпроси 

• да влияете върху местната 
младежка политика 

• да разпространявате 
Харта и добрите практики, 
свързани с нея , сред 
заинтересованите страни 

• да изграждате 
партньорства с 
организации-съмишленици 
за постигане на Вашите 
цели за лобиране 
на националните 
представители на 
Конгреса на местните и 
регионалните власти на 
Съвета на Европа 

• да включите принципите, 
залегнали в Хартата 
в различени сфери на 
работа, във вашата 
мисия, цели,приоритети и 
политики 

• да включите младите хора 
в процеси на вземане на 
решения 

да инициирате и 
изпълнявате проекти 
за младежко участие 
базирани на RMSOS 
подхода 

• да използвате Хартата като 
инструмент за обучение за 
младежкото участие 

• да се направи 
задълбочено изследване 
на положението на 
младите хора в местния 
контекст с цел да се 
прецени правилно 
какви са основните 
предизвикателства, които 
трябва да се преодолеят 

• да се развият услуги, 
които в по-висока степен 
отговарят на нуждите на 
младите хора 

• да се прилагат мерките, 
залегнали в Хартата 

• Хартата да се ползва 
като отправна точка 
при разработване на 
междусекторна местна 
младежка политика 

• ценностите и 
принципите, залегнали 
в Хартата, да се въплатят 
в различните области на 
работа 

• да се включат млади 
хора при вземането на 
решения, които засягат 
техния живот (Например, 
чрез практикуване на 
система за съвместно 
управление ) 

• да се подкрепят различни 
форми на младежко 
участие 

- да се създаде 
консултативен орган по 
въпроси, пряко свързани 
с младежта 

• да се изградят местни 
системи и структури за 
участие 

• да се следи степента на 
участие на местно ниво 
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Какви 
предимства 
и силни 
страни 
вече 
имате? 

- принадлежност към 
местната общност 

- вие сте голяма част от 
местното население 

- познавате много добре 
местната ситуация 

- имате мотивация за 
подобряване на поло-

жението на младите хора 
- отворени сте за 

сътрудничество и сте 
готови да се учите 

- имате желание за 
експериментиране 

- притежавате таланти и 
потенциал, които трябва да 
се използват за благото на 
общността 

• опит при предприемане 
работа за участие 

• Вие сте канал за участие 
за младите хора 

• част сте от местния 
контекст 

• познавате много добре 
местната ситуация 

• понякога сте връзка между 
младите хора и местните 
институции 

• част сте от местните мрежи 
• имате достъп до ресурси 
• имате информация откъде 
да получите допълнителни 
ресурси 

- близост до младите хора 
- познаване на местната 

ситуация (политическа, 
социална, икономическа, 
и т.н.) 

- познаване на и част 
от локални мрежи и 
инициативи 

- имате достъп до ресурси 
- информация откъде 

може да се получат 
допълнителни ресурси 

- имате власт и леги-
тимност за установяване 
на местни правила 

- имате власт за взимане 
на решения за влияние 
върху местната ситуация 
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Какво е - да знаете за съществува- - да знаете за - да знаете за съществу-
необхо- нето на Хартата и какъв е съществуването на Хартата ването на Хартата и какъв 
димо, нейният правен статут и какъв е нейният правен е нейният правен статут 
за да може- - да развиете знания, умения статут - да имате политическата 
те да изпол- и компетенции, необходими - идентифициране и воля за дългосрочен 
звате 
Хартата 
по най-
ефикасен 
начин 

за участие на местно ниво разработване на нови ангажимент по звате 
Хартата 
по най-
ефикасен 
начин 

- да развиете умения и начини на работа и младежките въпроси 
звате 
Хартата 
по най-
ефикасен 
начин 

компетенции, необходими функциониране, които са - да сте наясно със 

звате 
Хартата 
по най-
ефикасен 
начин за работа с други въз-

растови групи 
по-отворени към младите 
хора 

значението на 
младежкото участие 

- да придобиете умения за - подходящи действащи - положително отношение 
ефективно лобиране и дългосрочни политики към младите хора и 
застъпничество - положително отношение техните способности 

- да придобиете знания за към местните институции - идентифициране на 
механизмите на местната - развитие на умения и нови начини за работа 
демокрация компетенции, необходими и функциониране, които 

- да разбирате процеса за за подкрепа на участие на са "по-отворени " към 
вземане на местни решения местно ниво младите хора 
и областите на отговорност - развитие на умения и - развитие на умения и 
на различните активни компетенции,необходими компетенции, необходими 
страни при работа с млади хора за работа с млади хора 

- да знаете как се използва - развитие на умения и - да бъдете обучени за 
Хартата компетенции,необходими за прилагане на Хартата 

- да бъдете обучени как да работа с местните власти - намиране на примери за 
прилагате Хартата - да бъдете обучени за използване на Хартата 

- да получите морална и прилагане на Хартата в други общности или 
практическа подкрепа от - намиране на примери за региони 
различните активни страни използване на Хартата - желание за споделяне 

- да имате положително в други общности или процеса на вземане на 
отношение към работа с региони решения в някои области 
възрастни и с местните - разработване на стратегии - наличие на различни 
институции за достъп до различни ресурси 

- да разработите стратегии за ресурси - подходящи действащи 
достъп до различни ресурси дългосрочни политики 

- да имате самочувствие - приемане на работата 
по младежкото участието 
като предизвикателство 
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За да използват Хартата по ефективен начин, всички групи и активни страни се нуждаят от опреде-
лени умения, знания, способности и правилно отношение, примери за което са споменати по-горе. 
Те обаче са само примери, които са насочени към подпомагане групи и активни страни да определят 
какви допълнителни умения може да им се наложи да придобият, за да използват по оптимален на-
чин препоръките на Хартата. 

Време за размисъл 

1. Какви ползи от прилагането на Хартата очаквате за видите във Вашата общност или 
организация? 

2. Кои от посочените по-горе дейности или идеи трябва да се приложат във Вашата мест-
на среда? 

> 4.2. Как да използват Хартата на практика? 

а. Модел от шест стъпки 

Хартата е динамичен инструмент и може да се използва по много начини в различни среди. Няма 
универсален модел, който да е приложим във всеки град, регион и страна в Европа. Поради това 
ролята на местните власти, организации и младите хора, заинтересовани от младежкото участие на 
местно ниво, е да определят възможните начини за използване на хартата в собствения им контекст, 
в зависимост от техните нужди, ситуация, ресурси и т.н. 

Все пак има модел, който може да бъде полезен в предоставянето на общи насоки за набелязване 
на практически мерки необходими за изпълнение на препоръките от ревизираната Харта в местна 
общност. Моделът се състои от шест стъпки и в идеалния случай трябва да се използва от местни 
власти, организации и млади хора, които работят заедно за увеличаване на младежкото участие. 
Описаният по-долу процес от шест стъпки може да се инициира от всяка общност в Европа, но се 
нуждае от добра подготовка от гледна точка на: 

- идентифициране на групи или лица, които трябва да участват; 

- изясняване на намеренията на участниците и тяхната мотивация; 

- предоставяне на информация относно темата, кога, как и с кого ще се проведе мероприятието; 

- разбиране на важността, ползите и ограниченията на младежкото участие; 

- развитие на необходимите умения, а именно уменията за извършване на социален анализ, 
планиране, комуникация и вземане на решения и др.; 

- създаване на партньорства, при които всеки знае каква е неговата / нейната роля и знае точно 
как той / тя може да допринесе за процеса; 

- осигуряване на необходимите ресурси като време, зали за срещи и евентуално финансови 
ресурси (например за възстановяване на пътни разноски). 
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Стъпка 1 - Какво е положението на младите хора във вашия реги-
он / град / село / област? 
Местните активни страни са добре запознати със ситуацията в тяхната 
общност и среда и с факторите, които влияят на включването на млади-
те хора. Но тъй като всеки участник възприема ситуацията от неговата 
/ нейната собствена перспектива, е необходимо да се седне на масата 
и да се обменят гледни точки и мнения за това какво наистина се случ-
ва в техния град или село. Възприемането на реалността често може 
да бъде много различно и поради това този етап изисква достатъчно 
време и специални инструменти (например методи и техники за социа-
лен анализ), или дори външни експерти, така че всички участници да 
могат да разберат по-добре мненията на другите, преди да преминат 
към следващия етап. Анализ на ситуацията може да се направи чрез 
наблюдение и анализ на опит, но понякога може да е необходимо да се 
покани външна организация или лице, които не участват ежедневно в 
местните проблеми, за да направят някои изследвания. 

Стъпка 2 - Какви са възможностите, предизвикателствата и преч-
ките пред младите хора? 
Необходимо е да се направи анализ на положението на младите хора 
в местната среда, за да се идентифицират най-значимите проблеми 
пред тях. Те могат да бъдат пряко свързани с участието на младите 
хора (например много ограничени възможности да участват в културни 
дейности или липсата на ресурси), или е възможно да има други фак-
тори, които изглежда, че нямат пряка връзка с участието, като напри-
мер бюджетни съкращения в местната общност. 

Стъпка 3 - Какви трябва да бъдат приоритетите? 
Като цяло, младите хора са изправени пред много предизвикателства 
и проблеми и не е възможно те да се справят с всички тях едновре-
менно. Ето защо, в краткосрочна перспектива местните активни страни 
трябва да вземат решение относно приоритетните области - тези, кои-
то трябва да бъдат решени първи, особено ако наличните ресурси са 
ограничени. Това само по себе си може да се окаже труден процес, тъй 
като различните участници могат да имат различни мнения по въпроса 
кое заслужава внимание на първо място и защо. Поради тази причина, 
към анализа на ситуацията трябва да се подходи сериозно, което ще 
улесни идентифицирането на приоритетите . 

Стъпка 4 - Какво предлага Хартата ? 
След съгласуване на приоритетните области, активните страни могат да се обърнат към Хартата, за да 
набележат подходящите мерки и практики за справяне с конкретните проблеми. Тези препоръки могат 
да бъдат намерени в различни части от Хартата и затова е важно да се анализира не само съответната 
част към секторните политики, но също така и препоръките, касаещи инструментите и институционал-
ното участие. 

Стъпка 5 - Как Хартата е свързана с приоритетите? 
На този етап активните страни трябва да определят в каква степен Хартата разглежда приоритетни-
те области, установени в Стъпка 3. Въпреки че Хартата третира широк спектър от области, свързани 
с участието на младите хора, има вероятност някои приоритетни проблеми, определени при Стъпка 
3, да не се разглеждат или да са засегнати само в ограничена степен. В такъв случай участниците се 
насърчават да потърсят други инструменти, които могат да бъдат намерени при други организации 
или институции, действащи на регионално, национално или международно ниво. 

Стъпка 6 -
Планиране на Вашата 

стратегия 
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Време за размисъл 

1. Кои предизвикателства, пред които са изправени младите хора във Вашия местен кон-
текст, трябва да се разгледат първи? 

2. Защо? 
3. Какви мерки предлага Хартата във връзка с предизвикателствата, които споменахте? 
4. Кои принципи, изложени в Хартата, трябва да се спазват при прилагането на съответни-

те препоръки? 

Предложение: на горепосочените въпроси трябва първо да отговорят всички активни стра-
ни, след което да се направи сравнение и обсъждане на отговорите им. По този начин ще 
е по-лесно да се видят и разберат приликите и разликите във възприятията, възгледите и 
становищата. 

На този етап е важно да се спомене, че има и друг възможен подход: първо се започва със запозна-
ване с Хартата и след това се взема решение кои области, разгледани в Хартата, са най-подходящи. 
Това би довело до различна последователност на стъпките: Стъпка 1 - опознаване на Хартата и 
нейното съдържание; Стъпка 2 - анализиране на местната ситуация по отношение на различните 
области на участие, разгледани в Хартата; Стъпка 3 - идентифициране на най-важните предизви-
кателства; Стъпка 4 - определяне на приоритети; Стъпка 5 - свързване на приоритетите с точно 
определени препоръки и мерки, предложени в Хартата. 

Стъпка 6 - Как да планираме следващи стъпки с помощта на Хартата 

Това е последният етап от шест-стъпковия модел, но в действителност е първата стъпка в процеса 
на прилагане на Хартата по отношение на местната ситуация. След като специфичните препоръки, 
са открити в Хартата, активните страни трябва да обсъдят как действително могат да приложат тези 
мерки в техния контекст и да планират точно какво да се направи, къде, как, от кого и с какви ресур-
си. Хартата дава възможност на местните активни страни да вземат решение как могат да установят 
дадени практики или да постигнат определени цели, така че да се намерят най-подходящите реше-
ния за всяка общност или регион. 

б. Подходът RMSOS (ПСМВП ) 

Хартата може да се използва не само на ниво местни политики или вземане на решения на местно 
ниво, но и в рамките на институции или организации, както и в рамките на младежки проекти, защото 
тя насърчава ценности и принципи за укрепване на пълноценно младежко участие. Инструмент 
за оценка на това дали са създадени подходящи условия за младежко участие е подходът RMSOS 
(ПСМВР) вече описан подробно в Глава 3 на този наръчник. Този подход осигурява рамка, която 
може да ви помогне да откриете дали младите хора имат права, средства, пространство, възможнос-
ти и подкрепа от страна на общности, организации или проекти - с други думи, дали те разполагат с 
елементите необходими за тяхното пълноценно участие. 

в. Подход на включване в планирането на младежки проекти 

Следвайки принципите, залегнали в Хартата, в областта на управлението на проекти има и още един 
начин за практическо използване на Хартата. Глава 5 от настоящия наръчник описва по-подробно 
как могат да се организират и реализират младежки проекти, за да се постигне по-значимо участие. 
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V 
Глава 5 
Проекти за младежко участие 

•> 5.1. Управление на проекти за младежко участие 

Една от ключовите области на младежкото участие е свързана с младежките проекти34 организира-
ни за и от младите хора. В местен контекст, често това е първата възможност за един млад човек да 
се включи в дейност, която е полезна не само за него / нея, но също така и за по-голяма група или 
общност. Поради това младежките проекти могат да се окажат много важна стъпка за младите хора, 
за да опитат как се случва участието в реалността. 

Време за размисъл 

1. Вие участвате ли в младежки проект? В качеството на какъв/каква? 
2. Вашият проект ЗА млади хора ли е организиран? 
3. Вашият проект С млади хора ли е организиран? 
4. Вашият проект ОТ млади хора ли е организиран? 
5. Какви са последствията за вашия проект, от организирането му ЗА/С/ОТ млади хора? 

Проекти участие 

Младежкото 
участие 
като цел 

Младежки 
проекти 

Младежкото 
участие като 
методология 

Измерения на младежкото участие в младеж-
ки проекти 

Младежките проекти са отличен 
начин за засилване на участието 
на младите хора на различни нива, 
особено на местно ниво. Диагра-
мата показва как участието на мла-
дите хора може да бъде директно 
свързано с преките целите и/или 
общите задачи на даден проект, 
но то може да бъде стратегия или 

34. Вижте дефиницията на термина „проект" в: „Наръчник за Управление на проекти", Съвета на Европа и Евро-
пейската комисия, ноември 2000 г., стр. 27-29. На разположение на адрес: www.training-youth.net/INTEGRATION/ 
TY/Publications/tkits/tkit3/tkit3.pdf. 
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методология, която е избрана съзнателно, за да се постигнат целите на проекта. В идеалния случай 
в един проект трябва да са налични и двете измерения, за да бъде той по своята същност проект с 
участие. 

о Младежкото участие като цел и / или задача на проекта 

% Като цяло, младежките проекти са насочени към широк кръг от проблеми или предизвикателства, 
Ц които често са свързани пряко или косвено с участието, и те са насочени към постигане на ситуа-
Ц ция, в която младите хора могат да имат по-голямо влияние върху решенията и действията, които 
я засягат живота им. Проектите например могат да се съсредоточат върху овластяване на младите 
я хора да участват (чрез изграждане на умения, на осведоменост или чрез предоставяне на инфор-

мация или инструменти и др.) или могат да се фокусират върху премахване на пречки за участие 
я на младите хора, за изграждане на структури или инфраструктура за участие, както и за създаване 
§ на партньорства между младежи и възрастни, и др. Остава обаче открит въпросът до каква степен 
н проектите, които се фокусират изключително върху хобитата на младите хора (като компютърни игри 
<» или събиране на различни предмети) могат да се разглеждат като насърчаване на значимо участие s 

а <в аз 
А 

на младите хора. 
w 
я Младежкото участие като проектна методология 

Ц „Наръчникът за управление на проекти", предоставен от Съвета на Европа, обяснява, че методо-
ц логията на проекта е социален, образователен или организационен процес, чрез който целите се 
я преследват по последователен начин; начин, по който различните дейности ще се надграждат, за да 
* се постигнат задачите на проекта.35 Дадена методология може да бъде описана като подход, който 
g ръководи процеса на организиране и провеждане на проекта. Изборът на подход на участието за 
да определена дейност има редица много важни въздействия върху защо, как, с кого и за кого се упра-
^ влява даден проект. На практика това означава, че участниците имат реално влияние върху всички 
м елементи на проекта и собствеността и правомощията за вземане на решения в различни аспекти 
н се споделя с или е делегирана изцяло на младите хора. 
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Време за размисъл 

1. По какъв начин измерението на младежкото участие е задача, залегнала във Вашия про-
ект? 

2. По какъв начин измерението на младежкото участие е методология, залегнала във Вашия 
проект? 

3. Може ли проекти, които са насочени изцяло върху хобита на младите хора (например ком-
пютърни игри или колекциониране на различни предмети) да се разглеждат като насърча-
ване на значимо младежко участие? Какво мислите по този въпрос? 

Ценности в проектите с участие 

Проектите с младежко участие не са лишени от ценности. Организаторът на такъв проект и всички 
включени активни страни трябва да са наясно с това, какво искат и какво трябва да осигурят, за да 
се постигне смислено участие на младите хора. Основните ценности, които трябва да присъстват в 
проекти с участие са следните: 

- взаимно уважение: приемане, че другите хора (млади хора, както и възрастни) имат право да 
защитават различни мнения и гледни точки; 

56 35. Пак там, стр. 56 
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- разбиране на културното разнообразие: търсене на конструктивни начини за справяне с раз-
личията, които произлизат от това, че хората са с разнообразен произход; 

- насърчаване на нагласи за борба с расизма, екстремни идеологии или ксенофобия, така че 
младите хора могат да допринесат за изграждането на по-толерантни и мирни общества; 

- сътрудничество: различните активни страни, имащи интерес в участието на младите хора, тряб-
ва да работят заедно за постигане на общи цели и трябва да си осигурят взаимна подкрепа; 

- отговорност: всички участници трябва да поемат отговорността за сътрудничество и постиг 
натите резултати; 

- езависимост на младите хора: младите хора трябва да имат някаква автономия в рамките на 
проекта; 

- включване на групи, които имат по-големи затруднения за участие в обществения живот пора-
ди техния произход, увреждания или други препятствия; 

- павенство между половете: на мъжете и жените трябва да бъде предоставен равен достъп до 
участие; 

- признаване на ролята на неформалното образование като средство за подпомагане на мла-
дите хора да участват; 

- подход базиран на зачитане правата на човека; 
- недискриминационен подход. 

Подход базиран на участието при управлението на проекти 

Управлението на проекти може да се обясни просто като комплексен процес на започване, плани-
ране, изпълнение, оценка и приключване на даден проект. Когато организатор на проект избира 
методология, която се основава на принципите на пълноценно участие, това означава, че младите 
хора са включени в различни аспекти на управлението на проекта; че те имат власт да влияят върху 
решенията и процесите и че им се предоставя възможност да изразят своите становища и мнения. 
Младежите могат да участват в управлението на проекта в различни роли и капацитет, в зависимост 
от това, което двете страни са договорили. 

Време за размисъл 

1. Кои ценности са част от Вашия проект ? 
2. Кой ги определи? 
3. Как тези ценности се виждат от участниците в проекта и външната публика? 
4. Можете ли да се сетите за други ценности, които не са изброени тук, но са важни за вас? 

5.2. Стъпка по стъпка: планиране и управление на младежки проекти 

Съществува богато разнообразие от модели, които илюстрират или структурират процеса на подго-
товка, управление и оценка на един проект. Лицето или екипът, ръководещи проекта, носят отговор-
ност за избора на най-подходящ модел за специфичния контекст, като се вземат предвид наличните 
ресурси. През последните години се наложи един модел, който се използва доста често в работата 
с младежи, а именно предложеният в наръчника „Управление на проекти" 36 модел. Поради това ние 
ще го използваме като отправна точка за по-нататъшни разсъждения. 

36. Пак там, стр. 43. 

w s 
н 
и (в У 
^ о X * 
ч (в 
4 5 (в со S 
н X W о а Е 
А 

57 



Вашата задача: 

н о са s 
* 
К S S 
S о S U W а 
к S S S3 
S 
W н S 
£ 

§ 4 5 да s 
<» S н и (в 
(в со (в 
н а (в * 
(в X 
и >s 
е о а a ш да 
н (в S (в а S 
со S са 
w а 
S £ 
X S S У (0 а да аз 
А 

58 

1. Запознайте се с наръчник„Управление на проекти". 
По-конкретно прочетете Глава 3, озаглавена „Проектът - стъпка по стъпка". 
2. Помислете за проект, по който искате да работите. 

Стъпка 1 - Запознаване с местната общност и ситуация 
Младежките проекти се осъществяват в специфична общност и са насочени към създаването на 
много конкретна и видима социална промяна. Затова преди началото на всеки проект е необходимо 
да се узнае повече за ситуацията и основните предизвикателства за младите хора в рамките на 
тази общност. Познаването на потенциалните възможности и интересите на местното население в 
определена общност ще бъде много полезно при оценката на потребностите на младите хора, които 
живеят там, както и на потребностите на обществото като цяло. 

Време за размисъл (във връзка със стъпка 1) 

1. Какво е положението на младите хора във Вашия местен контекст (процент от насе-
лението, състав, финансово положение, образование, дейности през свободното време и 
т.н.)? 

2. Какъв вид младежка политика съществува и се прилага във Вашата общност? 
3. Какви са възможностите за младите хора да участват в живота на Вашата общност? 
4. Какви младежки проекти и инициативи се провеждат в момента във Вашата общност? 

От кого? 
5. Какво е Вашето отношение към младите хора във Вашата общност (Вие сте младежки 

лидер, социален работник,лице, което отговаря за въпросите на младежта в местната 
власт и др.)? 

Стъпка 2.а - Анализ на потребностите 

Младежките проекти могат да бъдат организирани по различни причини, но тези причини трябва до 
голяма степен да съответстват на нуждите на младите хора и на потребностите на местната общност 
като цяло. Не е достатъчно просто да искате да се организира нещо! Ако един проект е насочен към 
постигане на реална промяна, той трябва да се посвети на специфични проблеми или липси на местно 
ниво, при което задачата на ръководителя на проекта е да идентифицира тези предизвикателства и 
да реши кои от тях трябва да бъдат разгледани от проекта. За да се определят местните потребности 
е необходимо да се мине през „анализ на потребностите", който „включва социалните, политически 
и икономически условия, съществуващи в областта на проекта, които пораждат необходимостта от 
него".37 Въпреки че организаторите на проекти понякога подценяват или дори пренебрегват тази стъп-
ка, тя всъщност е една от най-важните в целия процес на подготовка на проекта, тъй като тя показва 
каква трябва да бъде целта на проекта. Съществуват многобройни методи и техники, които помагат за 
идентифициране на местните нужди. Примери за това са наблюдения, интервюта, анкети, фокус групи, 
анализ на сценарий и много други, а задачата на организатора на проекта е да избере най-подходя-
щия метод, в зависимост от вида на необходимите информация, ресурси и експертен опит. В случаите 
на местни младежки проекти, където ресурсите обикновено са много ограничени, организаторите на 
проекти често използват най-простите методи за анализ на местните потребности и, в повечето слу-
чаи, те са повече от достатъчни, при условие, че различни активни страни са включени в целия процес. 

37. Пак там, стр. 46. 
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Време за размисъл (във връзка със Стъпка 2.а) 

1. Какви са основните предизвикателства, пред които са изправени младите хора във Ваша-
та общност, особено в сферата на участие в местния живот? Кое ги поражда? 

2. Откъде знаете за тях? Какъв е Вашият източник на информация? 
3. Какво вече е направено, за да се засили участието на младите хора на местно ниво? Какви 

са резултатите? 
4. Какво искат младите хора да се направи още, за да се засили участието им в местния 

живот? 
5. До каква степен Вашата местна общност е заинтересована от подпомагане на този 

процес? 
6. Какво цели Вашият проект да промени за въпросните млади хора? 
7. Защо проектът Ви е важен за младите хора и за цялата общност? 

Стъпка 2б - Институционален анализ 

Младежките проекти обикновено се подготвят и реализират от групи, организации или институции, 
които са свързани по един или друг начин с младежка работа. Въпреки, че проектите трябва да са 
насочени към местните нужди и да допринесат за социална промяна, те също следва да са подхо-
дящи за съответната институция, да отговарят на нейните ценности и приоритети. Изпълнение на 
проекти в рамките на определена институция може да донесе много ползи, като например използва-
не на съществуващия опит, съоръжения и инфраструктура или други ресурси, но то също може да 
породи много затруднения. Ето защо, преди да се започне един проект е важно да се зададат редица 
въпроси, които могат да помогнат за разбирането как да се съчетаят проекта и институцията. Това се 
нарича „институционален анализ". 

Време за размисъл (във връзка със Стъпка 2б) 

1. Каква е връзката между младите хора и институцията, изпълняваща проекта? 
2. Младежкото участие представлява ли ценност за тази институция? Откъде знаете 

това? 
3. Как младите хора могат да се включат в работата на тази институция (не само в рамки-

те на предложения проект, но също така и в други области)? 
4. Каква би била ролята на институцията в проекта? 
5. Какво ползи и рискове носи Вашият проект за тази институция? 

Стъпка 2.c - Лична мотивация 

Различни мотивации са част от организирането на младежки проекти. Вече беше споменато, че 
най-важната мотивация би трябвало да е свързана с някаква местна нужда или потребности на 
младите хора, но мотивацията на лицата, които работят по проекта, също играе много важна 
роля, тъй като организаторите на проекти имат огромно влияние върху различни аспекти на 
техния проект. 
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Време за размисъл (във връзка със Стъпка 2.в) 

1. Защо участието на младите хора е важно за Вас? 
2. Защо Вие лично сте заинтересовани от организирането на този проект? Какво мислите, 

че ще получите? 
3. Мотивацията Ви за организиране на този проект съответства ли на мотивацията на 

Вашата институция? 
4. Какъв е Вашият опит и експертиза в сферата на младежкото участие? 

Стъпка 3 - Определяне на целите 
Предишните стъпки дават обяснение на ситуацията в местната общност и защо даден проект е не-
обходим в този конкретен контекст. Следващата стъпка е да се определят целите на проекта и какво 
се очаква той да постигне, особено в дългосрочен план. Целите обикновено се състоят от една иде-
ална ситуация, в която проектът постига абсолютно всичко, което се очаква от него и планираната 
социална промяна се случва в действителност. Често целите са с доста общ характер, така че в края 
на един проект е много трудно, или дори невъзможно, да се измери до каква степен те са постигнати. 
Дори и да е така, те дават усещане за посока по време на целия проект. Някои проектни мениджъри 
са на мнение, че доброто описание на целите на проекта в действителност е по-скоро кратко резю-
ме на проекта, в което се подчертават най-важните му аспекти. Целите са елемент от проекта, който 
не може да се променя - ако те се променят, това означава, че е създаден нов проект. Това което 
обаче може да се промени в проекта са задачите или включените специфични методи. 

Време за размисъл (във връзка със Стъпка 3) 

1. Какво възнамерява Вашият проект да промени в сферата на младежкото участие във 
Вашата местната общност? 

2. Кой трябва да участва в проекта (кои са действащите лица)? 
3. Кой ще извлече ползи от проекта и по какъв начин (и)? 
4. Какъв е географският обхват на проекта? 
5. По желание: как смятате да постигнете това? (Това не е въпрос за дейности или методи, 

а по-скоро за методология.) 

Стъпка 4 - Формулиране на задачи 
Тъй като целите на проекта остават по-скоро общи и не винаги е възможно да се измери до каква сте-
пен те са постигнати, необходимо е да се формулират по-конкретни цели или задачи. Те ще покажат на 
организаторите на проекта и активните страни какво трябва да направят, за да се постигне социалната 
промяна, към която се стремят. Задачите трябва да бъдат максимално конкретни, така че за всички 
участващи да е ясно какви действия са необходими, както и да може лесно да се провери дали даде-
но действие е реализирано. Има различни начини за формулиране на проектни задачи. Един от тях е 
методът, известен под акронима „SMART". Задачите са SMART, ако те са: 

- Специфицирани: те посочват какво точно се възнамерява да се направи или да се постигне; 
- Измерими: възможно е да се провери дали те са изпълнени и до каква степен; 
- Постижими: проектът не си поставя твърде високи цели; 
- Реалистични: могат да бъдат постигнати в рамките на съществуващия контекст и с наличните 

ресурси; 
- Имат срокове: посочва се срок, в който задачите ще бъдат изпълнени. 

» 



Време за размисъл (във връзка със Стъпка 2.а) 

1. Какво точно ще бъде направено, за да се отговори на нуждите на младите хора, които са 
целева група на Вашия проект? 

2. Колко реалистични са тези задачи? 
3. Как и кога можете да проверите дали планираните действия са изпълнени? 
4. Как тези действия ще допринесат за постигане на общата цел на проекта? 
5. Как ще овластите младите хора да вземат активна роля в проекта Ви? 

Стъпка 5 - Избор на методология 
Вече беше обяснено какво представлява методологията на един проект и колко е важна тя , когато 
се организира проект за младежко участие. Въпреки това не трябва да смесват понятията „методо-
логия" и „методи", тъй като методите са конкретни инструменти или начини за правене на нещата 
(като някои видове дейности или упражнения). При планиране на методологията на проект с участие 
е важно да се гарантира, че: 

- младите хора имат собственост върху проекта; 
- младите хора разбират за какво е проекта и какво иска да постигне; 
- младите хора могат да повлияят върху различните елементи на проекта; 
- младите хора имат отговорности в рамките на проекта; 
- младите хора имат значими задачи за изпълнение; 
- младите хора имат възможност да изразят своите мнения и възгледи за проекта; 
- младите хора имат възможност да придобият умения, необходими за участие в проекта; 
- млади хора са възприети като партньори по проекта, а не като обекти или жертви; 
- видовете дейности, които се изпълняват в рамките на проекта, са подходящи за млади хора. 

Време за размисъл ( във връзка със Стъпка 5) 

1. Как бихте описали методологията на Вашия проект? 
2. До каква степен тази методология създава възможност за значимо участие на младите 

хора? 
3. Какъв е Вашият опит в работата с методология, насочена към участието на младите хора? 
4. Трябва ли да придобиете специални умения или компетенции, за да работите по-ефектив-

но с такава методология? Какви са те? 
5. Къде можете да получите необходимата подкрепа, за да развиете тези умения и компе-

тенции? 

Стъпка 6 - Изготвяне на план за дейностите 
Това е моментът в процеса на подготовка на проекта, когато може да се изготви план на всички 
дейности, които ще се случат в рамките на проекта. На този етап е полезно да се изготви списък от 
задачи, които трябва да бъдат изпълнени за всяка дейност, така че всички заинтересовани страни 
да имат яснота за обема на необходимата работа. Това може също да помогне да се направи ре-
ална преценка на необходимото време (и на други ресурси, като например финансови). Мястото на 
дейностите в рамките на един проект понякога се сравнява с айсберг, тъй като само малка част от 
проекта е видима за очите на обществеността. Целият процес на подготовка на проекта обаче е дос-
та по-широк и включва много задачи и стъпки, които са видими само за пряко ангажираните страни. 
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Последващи 
действия 

Айсберг на проекта 

Време за размисъл (във връзка със Стъпка 6) 

1. Какъв е потокът на дейности в рамките на Вашия проект? 
2. Кога точно се осъществяват те? Къде и с кого се осъществяват? Всичко е планирано по 

начин, който да гарантира значимото участие на младите хора? 
3. Кой трябва да носи отговорност за извършването на специфични дейности? 
4. По какъв начин дейностите се отнасят една към друга? 
5. Как всяка отделна дейност се отнася към задачите на общия проект? 
6. Всички задачи ли са свързани с дейностите във Вашия проект? 
7. Постижим и реалистичен ли е Вашият план? Защо мислите така? 

Стъпка 7 - Изпълнение на дейности 

След като е направено планирането, е време да започнете работа и да пристъпите към постигане 
на желаните резултати. Когато става въпрос за „изпълнение на дейности", се има предвид не само 
управлението на проекта, но също и изпълнението на всички различни задачи за подготовка и при-
ключване на дейностите. Тези задачи включват: 

- управление на участниците и постигане на увереност, че техните таланти и силни страни се 
използват ефективно; 

- насърчаване на младите хора да поемат отговорности и задачи в рамките на проекта; 
- управление на други налични ресурси (финанси, инфраструктура, ноу-хау, време и т.н.); 
- вземане на ежедневни решения, свързани с различни аспекти на проекта; 
- гарантиране, че нещата се случват по план; 
- регулярна оценка на различни аспекти на проекта; 
- осигуряване на добро сътрудничество с и сред младите хора; 
- коригиране на проекта предвид нови обстоятелства, ако е необходимо; 
- справяне с неочаквани събития и фактори, които не могат да бъдат контролирани от ръково-

дителя на проекта. 
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Време за размисъл (във връзка със Стъпка 2.а) 

1. Кой ще носи отговорност за изпълнението на цялостния проект? 
2. Какви са ролите на различните участници (например, на участващите млади хора) ? Наяс-

но ли са всички относно техните роли и това, което се очаква от тях? 
3. Имат ли участниците достатъчно знания и умения за изпълнение на проекта? Какъв вид 

подкрепа ще им е нужна и как тя може да се осигури? 
4. Какви ресурси са необходими за изпълнението на проекта? 
5. Откъде ще получите тези ресурси? 

Стъпка 8 - Оценяване 

Преди един проект да може да приключи, трябва да се направи оценка, за да се види до каква 
степен са постигнати задачите и как е протекъл проектният процес, така че да се направят пре-
поръки за подобни инициативи в бъдеще. Оценката често се възприема като нещо негативно 
- списък от нещата, които не са проработили. Ето защо е важно тя да се планира внимателно, 
така че да предостави възможност за добро качествено оценяване, която ще подчертае както 
постиженията на проекта, така и неговите слабости. Младите хора трябва да бъдат активни учас-
тници в оценката. Това може да се постигне чрез прилагане на подход на участието при оценката 
на проекта. 

Оценката с участие трябва да се основава на следните принципи: 
- процесът на оценяване осигурява възможност за младите хора да поемат отговорност за 

значими задачи; 
- младите хора са наясно за тяхната роля в оценката; 
- младите хора зная какво представлява оценката; 
- оценката е планирана заедно с младите хора; 
- младите хора имат необходимата подкрепа, за да могат да играят значима роля в оцен-

ката; 
- възгледите и мненията на младите хора имат същата стойност като тези на възрастните; 
- оценката е полезна за младите хора; 
- оценката е фокусирана върху настоящето, миналото и бъдещето на проекта. 

Време за размисъл (във връзка със Стъпка 8) 

1. Каква е целта на оценката във Вашия проект? 
2. Кои аспекти и измерения на проекта планирате да бъдат оценени? 
3. Как смятате да направите това? Планирате ли да използвате някои специфични техники 

и методи за оценка? Кои и защо те? 
4. До каква степен младите хора участваха в планирането на оценката? 
5. Каква е ролята на младите хора в процеса на оценяване? Беше ли тази роля договорена / 

съгласувана с тях ? 
6. Какви са нуждите на младите хора по отношение на компетенции за оценяване и как смя-

тате да отговорите на тези нужди? 
7. Какъв е Вашият опит и експертиза за провеждане на оценка с участие? 
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Стъпка 9 - Последващи действия 
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Младежките проекти са насочени към създаване на положителна промяна в местния контекст, така 
че след като един проект е приключил успешно, местната общност и / или младите хора могат ясно 
да видят развитието или промените в живота на общността. В идеалния случай това означава, че 
резултатите от проекта ще се запазят устойчиви в дългосрочен план. 

Време за размисъл (във връзка със стъпка 9) 

1. Как ще гарантирате, че резултатите от проекта ще бъдат устойчиви? 
2. Кой трябва да участва в последващите дейности и как ще се гарантира това участие? 
3. Каква ще бъде ролята на младите хора при осигуряването на устойчивост на постижени-

ята на проекта? 

-> 5.3. Качествени критерии за проекти с участие 

Няма готова рецепта, която дава инструкции стъпка по стъпка за организиране на перфектен 
проект с участие, тъй като ситуациите в различни части на Европа или дори в рамките на една 
страна са много различни. Все пак може да се създаде рецепта от и за специфични общности, 
групи или организации, така че тя да пасва на конкретни ситуации и да отговаря на техните най-
важни нужди. Създаването на рецепта на практика означава да се прецени по колко от всяка 
съставка трябва да използваме и как да го използваме, за да приготвим желаното ястие. В слу-
чая на проектите с участие, „качествените критерии" играят ролята на съставки, които могат да 
бъдат смесени заедно в различни комбинации. По-долу е представен списък от критерии, които 
могат да помогнат на организатора на един проект в процеса на създаване на комплексен проект 
с участие. Списъкът не е изчерпателен, като естествено могат да се добавят и други критерии. 

Необходимо е да се реши до каква степен определени критерии са били изпълнени от проекта - „0"-
та показва, че критерият не е бил изобщо изпълнен, а „5" показва, че този критерий е бил изпълнен 
напълно. След това, ако е необходимо, може да се планира как тези критерии да бъдат изпълнени в 
по-голяма степен. Това упражнение има за цел да помогне при оценката на съществуващите проекти 
и да служи като инструмент за самооценка. 

Критерии, свързани с целта на проекта Оценка (0 - 5) Аргументи за оценката 

Проектът е насочен към задоволяване на 
потребностите на младите хора 

Целите и задачите на проекта 
са договорени и съгласувани с младите хора 

Младежите осъзнават възможните ползи от 
участието в проекта 

А 
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Критерии за дизайна на проекта Оценка 0 - 5 Обосновка на оценката 

Младежите разбират за какво е проекта 

Информацията за проекта е лесно достъпна 
за младежите, които имат интерес за участие 

Има налична инфраструктура за подкрепа на 
младежкото участие 

Дейностите се провеждат на места, достъпни за 
младите хора 

Дейностите се провеждат във време, удобно 
за младите хора (например не по време на 
учебните занятия) 

Проектните процедури и политики са разбираеми 
за младежта 

Документите свързани с проекта са разбираеми 
за младежта 

Разходите за участие в проекта ще бъдат 
възстановени 

Дизайнът на проекта е гъвкав 

Критерии за отделните етапи на проекта Оценка 0 - 5 Обосновка на оценката 

Младите хора участват в инициирането на 
проекта 

Младите хора участват в подготовката на 
проекта 

Младите хора участват в разпространение на 
информация за проекта 

Младите хора участват в реализацията на 
проекта 

Младите хора участват в оценката на проекта 

Младите хора участват в последващите 
дейности след приключване на проекта 
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Критерии за достъпност на проекта Оценка 0 - 5 Обосновка на оценката 

Проектът е отворен за всички млади хора 
без значение на техния пол, социална 
принадлежност, ресурси и др. 

Проектът е отворен за младежи, които не са 
членове на формални младежки структури 

Проектът създава еднакви възможности за 
участие както на мъже, така и на жени 

Критерии, свързани с власт 
за взимане на решения 

Оценка 0 - 5 Обосновка на оценката 

Младежите знаят какво се очаква от тях 

Младежите осъзнават поетите отговорности 

Ролите и задачите в рамките на проекта се 
договарят и са съгласувани от младежите и 
възрастните 

Младежите са запознати с идентичността и 
ролите на активните страни в проекта 

Младежите познават процеса на вземане на 
решения във функционирането на проекта 

Младежите присъстват на различни нива при 
взимане на решения 

Младежите редовно са информирани за 
напредъка, успеха, предизвикателствата и по-
важното развитие на проекта 

Възгледите и мненията на младежите имат 
същата стойност като възгледите и мненията на 
възрастните 

Младежите изпълняват значими задачи и роли 

Младежите са независими при изпълнението на 
техните задачи 

Приносът на младите хора е признат и оценен 

Младежите са овластени да взимат решения в 
рамките на проекта 
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Критерии за подкрепа Оценка 0 - 5 Обосновка за оценката 

Институциите, които ръководят проекта, 
напълно подкрепят включването на млади хора 

При нужда от страна на младите хора, те имат 
на разположение ментор или гарант 

На хората с увреждания и младежите от 
уязвимите групи е осигурена специална 
подкрепа 

Младежите са подпомогнати при развитието на 
умения за управляване на проекти 

Младежите получават подкрепа, необходима за 
тяхното участие при вземане на решения 

Младежите имат шанса да се учат от 
собствените си грешки 

Младежите знаят какви умения и компетенции 
трябва да развият, за да участват пълноценно 
в проекта 

Време за размисъл 

1. Кои от гореспоменатите критерии трябва да бъдат изпълнени, за да можем за говорим 
за „проект с участие"? 

2. Кои от гореспоменатите критерии възприемате като „желателни" (обратно на същест-
вени / задължителни) при проект с участие ? 
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V 
> Глава 6 

Сътрудничество на местно ниво 

о са s S 
о S н и W 
S 
(в 
S 
о са н и W У S S ч ^ 
а н (О 

о 
А 

69 

•> 6.1. Подготовка за сътрудничество 

Сътрудничеството между местните власти, младежите и техните организации е необходима стъпка 
в изграждането на силни и демократични общества. Както показва опитът, такова сътрудничество 
може да е доста голямо предизвикателство, но има много примери за конструктивни начини, по които 
различните участници на местно ниво могат да работят заедно за постигане на общи цели. 
Различни страни търсят сътрудничество, когато имат сходни интереси и когато виждат полза от съв-
местна работа, и поради това е от съществено значение местните власти и младите хора и техните 
организации да открият сфери на взаимен интерес. В идеалния случай, всички партньори комуники-
рат техните нужди и цели по открит и честен начин, така че да се договорят основите за по-нататъш-
ното сътрудничество. Ако са открити противоречиви цели, те трябва да бъдат разгледани възможно 
най-скоро, в противен случай сътрудничество може да бъде затруднено или дори да блокира на по-
късен етап. Може да се използват различни методи, за да се установят интересите на всяка страна. В 
някои общини се уреждат срещи, на които тези въпроси се обсъждат между потенциални партньори, 
а в други на някой експерт се възлага отговорността за идентифициране на тези интереси на базата 
на изследвания. Това може да бъде анализ на приоритетите и политиките на общности и организа-
ции, като се вземат предвид различните доклади и други политически документи, а също може да е 
и анализ на дейности и проекти. 

Примери за интерес на младите хора към сътрудничество с други активни страни: 

- подобряване на положението на младите хора в общността; 

- принос за подобряване на общото положение в местната общност; 

- представителство на интересите на младите хора в процеса на вземане на решения; 

- оказване на влияние върху местни решения и политики; 

- изслушване на мненията на младите хора; 

- получаване на достъп до ресурси; 

- получаване на нови възможности в живота; 

- установяване на нови контакти; 

- получаване на достъп до мрежи; 

- използване на потенциала, талантите и уменията; 

- използване на времето по полезен начин; 

- придобиване на нов опит. 
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Примери за интерес на младежките организации към сътрудничество с други активни страни: 

- подобряване на положението на младите хора в общността; 

- принос за подобряване на общото положение в местната общност; 
в - представителство на интересите на младите хора в процеса на вземане на решения; s 
£ 
св S S 

S о S 

S 

н S 

- влияние върху местни решения и политики; 
- изграждане на добри отношения със страни, които имат правомощия за вземане на решения; 
- публичност на местно ниво; 
- създаване на добро впечатление за организацията на местно ниво; 

& - реклама на дейността им; 
* - получаване на достъп до ресурси; 

х - получаване на достъп до услуги; 
<3 <» - споделяне на опита си за полза на другите; 

- изпълнение на целите и задачите на организацията; 
- създаване на структури и рамки за участие на местно ниво; 

t» - обучение, предоставяне на опит и подготовка на младите хора за бъдещия им живот; 
| | - придобиване на нов опит. 
s 
я ,-• 
я Примери за интерес на местните власти към сътрудничество с други активни страни са: 
w 
н - принос за подобряване на общото положение в местната общност; 

- по- прецизно идентифициране на нуждите на младите хора; 
g - осигуряване на по-добри услуги за младите хора; 
н - подобряване на положението на младите хора в местния контекст; 
g - предотвратяване на социални проблеми; 

- получаване на обратна връзка за предложения и идеи; 

§ - изпълнение на техните планове и политически приоритети; 
- създаване на чувство за собственост на решения сред тези, за които те се отнасят; 

е о а 
ш - подготовката на младите хора за бъдещи отговорности (от гледна точка на управлението на 
jS общността, например); 
се 

- публичност на местно ниво; 
jg - създаване на добро впечатление за местните власти сред обществото 
И - политически причини ( преизбиране?). 
а 

Когато общите интереси са договорени, страните могат да започнат да търсят възможни области за 
^ сътрудничество. Ревизираната Харта споменава например темите за младежка безработица, об-
Ц разование, здравеопазване, равенството между половете и устойчивото развитие и др. Тя съдържа 
5 и конкретни примери за инициативи или действия, които могат да бъдат предприети съвместно с 

различни активни страни на местно ниво. 
X 

Сътрудничеството може да се проведе в различни области, а също и на различни нива. В някои 
Л общности партньорствата са създадени, за да се отговори на специфичните местни проблеми ( на-

пример ограничен достъп до култура) или да се реализират конкретни политики (като местната по-
литика за борба с алкохола и наркоманията). В други общности е изградено сътрудничество на ниво 
на вземане на решения, така че младите хора и техните организации са канени да вземат участие 70 
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в срещи по управлението, които влияят върху политиките или на които се вземат решения, имащи 
отношение към тях. Най-високото ниво, на което се установява сътрудничество, се постига при пре-
говори, така че да бъдат изпълнени нуждите и интересите на всяка от страните. Следователно, въ-
преки че сътрудничеството между местните участници може да приема различни форми, основната 
цел остава същата - силни партньорства, които да допринесат за изграждането на по-добър живот 
в местните общности. 

Време за размисъл 

1. Какви интереси биха Ви мотивирали, за да започнете сътрудничество с други страни? 
(Ако представлявате младежка организация, това би било сътрудничество с други мест-
ни институции или обратно) 

2. Можете ли да дадете пример за противоречиви интереси на местните институции и 
младежките организации? Попадали ли сте в ситуация, където се наблюдават противо-
речиви интереси? Как се справихте в тази ситуация? 

3. Кои области за сътрудничество, споменати в Хартата, биха били актуални във Вашата 
местна общност? Защо? (Вижте Част I на Хартата, която се занимава със секторни 
политики). 

Останалата част от тази глава ще даде подробности за специфични форми на сътрудничество меж-
ду местни власти, младежки организации и млади хора. 

> 6.2. Сътрудничество в областта на вземане на решения - Модел на консултиране 

Консултирането е един от механизмите, които могат да бъдат използвани ефикасно за включване 
на младите хора в процеса на вземане на решения на местно ниво. Съществуват различни опреде-
ления за значението на термина консултиране - в зависимост от формата, която приема, целите, 
които се стреми да постигне, разпределението на правомощията между различните страни и др. 
Консултирането с младите хора може да бъде обяснено като начин за събиране на техните възгледи 
и становища, или получаване на обратна информация, свързана с действия или предложения, които 
ги засягат. Пълноценно консултиране е двупосочен процес и се извършва тогава,когато все още е 
възможно да се повлияе на окончателния резултат или на предстоящи събития. 
Консултирането се възприема като процес, при който правомощията и окончателното становище е в 
ръцете на възрастните. Това означава, че въпреки че младите хора получават възможност да допри-
несат и да изразят мнението си, в крайна сметка възрастните са тези, които имат правомощието да 
решават дали и до каква степен ще бъде използван младежкия принос. 

Налице е продължаващ дебат между практици и изследователи за изгодите и ограниченията на кон-
султирането. Поставя се въпросът дали консултирането е подходящ начин за включване на младите 
хора в процеса на вземане на решения в публичното пространство и се предполага, че в определен 
контексти е налице реален риск от „показен символичен" подход към консултирането. 

Преглед на аргументите за и против консултирането на млади хора38: 

38. Адаптирано от: МакОли К. И Братман М., Да чуем гласовете на младите. Резюме, Инициатива Отворете очите 
си за детската бедност, Ирландия, 2002, стр. 13. 
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В полза на консултирането Против консултирането 

Младите хора имат право да бъдат изслушани 
и да влияят върху решения, важни за тях 

Младите трябва да се научат да носят 
отговорност, преди да им се делегират права 

Гореспоменатото право на изслушване може 
да защити младите хора, тъй като възрастните 
не винаги говорят в най-добрия интерес на 
младите хора 

Възрастните знаят от какво имат нужда 
младите и трябва да упражняват правото си 
да говорят от името на младежта 

Всички институции, чиято работа има влияние 
върху живота на младите хора трябва да водят 
диалог с тях 

Интересите на младите хора се представляват 
от организации, които работят с младежи, така 
че няма необходимост от пряк контакт 

Отказът на възможности за младите хора да 
представят своите виждания показва липса 
на уважение и признание към младите хора и 
техните възможности 

Запитванията към младежите да изразят 
идеите си по сериозни въпроси означава, че те 
са принудени да играят ролята на възрастни 
преди да са готови за това 

Младите хора имат свободата да решат дали 
искат да упражнят правото си да изразят 
своите мнения или не 

Младежите на искат да бъдат консултирани 

Консултирането на младежта ще доведе до по-
добри решения, тъй като младите хора могат 
да правят смислен принос и предложения, 
когато им е разрешено да го направят 

На младите хора им липса зрялост и умения 
да направят значим принос, особено по 
отношение на вземане на решения на ниво 
обществена политика 

Съществуващите структури за вземане на 
решения следва да бъдат адаптирани, за да 
включат консултиране с младите хора 

Не е възможно да се включи консултиране с 
младите хора в рамките на съществуващите 
структури за вземане на решения 

Изразяването на идеи и изслушването е част 
от гражданското възпитание на всеки и укрепва 
ангажираността към демокрацията 

Даването на възможност на младите хора да 
говорят може да подкопае тяхното уважение 
към авторитета на по-възрастните 

Вземането на думата и изслушването ще 
насърчи младите хора да бъдат активни 
граждани в бъдеще 

Младежите не се интересуват от политики и 
обществена политика 

Младите хора са по-склонни да спазват 
и следват решения, ако те са включени в 
процеса на тяхното приемане 

Няма достатъчно ресурси на разположение 

Няма структури и насоки за подпомагане на 
консултирането 

Въпреки че има различни възгледи за стойността на консултирането, все пак от много институции 
то се разглежда като ценен начин за интегриране на прозренията на младите хора в процесите на 
вземане на решения и като средство за осигуряване на социално включване (когато се консултира 
социално изключена младеж). 
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Време за размисъл 

1. Участвали ли сте някога в консултиране? В какъв контекст? 
2. Какво е Вашето мнение - трябва ли младите хора да бъдат консултирани в областта на 

вземане на публични решения? Защо? 
3. Съгласни ли сте с твърдението: „Поканата към млади хора да изразят идеите си по сери-

озни въпроси означава, че младите са принудени да играят ролата на възрастни, преди да 
са подготвени за това"? Защо? Обяснете вашата гледна точка. 

В идеалния случай, процесът на консултиране трябва да се основава на следните принципи: 

- Възрастните разбират значението и ползите от консултирането с младежта 
Консултирането трябва да се предприема и провежда от тези, които вярват в ценностите на тази 
форма на сътрудничество и които са наясно с нейните изгоди и ограничения. В противен случай 
целият процес може да доведе до „показна символична" инициатива. 

- На младите хора трябва да се даде възможност да направят своя принос 
Младите хора имат много потенциал и талант, но на тях може да им липсват знания или умения, за 
да направят значим принос. Възрастните са отговорни да овластят младите хора и да им осигурят 
възможности да придобият тези знания или умения. 

- Младите хора участват в подготовката и провеждането на консултирането 
Младежите са способни да поемат отговорност и да допринесат в целия процес на организиране на 
консултирането. В резултат на това те смятат, че са „собственици" на последвалите решения и могат 
да натрупат ценен опит в различни аспекти на местната демокрация. 

- Консултирането има ясна цел и участниците са уведомени за нея 
Младите хора трябва да знаят защо се провежда консултирането и какво ще се случи в резултат на 
това, а именно до каква степен тези резултати ще повлияят на окончателното решение. Това може да 
им помогне да си изградят реалистични очаквания за това, което може да бъде постигнато. 

- Младите хора са информирани как протича целият процес на консултиране 
Процесите на консултиране могат да се структурират по различни начини и младите хора трябва да 
знаят на кой етап е това конкретно консултиране, както и какво предстои все още да се случи. 

- Младите хора трябва да бъдат консултирани на възможно най-ранен етап в процеса на вземане 
на решения 

Целта на консултирането трябва да бъде да се чуе гласа на младите хора по отношение на пред-
ложения или решения, които засягат живота им, така че тези предложенията да се адаптират към 
техните нужди и виждания. Ако процесът на консултиране се проведе през крайните етапи на про-
цеса на вземане на решения, за младите хора остава твърде малка възможност да окажат някакво 
влияние върху окончателното формулиране на предложението. 

- Необходимо е да бъдат избрани правилните методики 
Методологията на консултирането трябва да бъде съобразена с възрастта, произхода, нивото на 
образование и др. на младите хора, за които се отнася. Поради това е добра идея да се включат 
фасилитатори, които имат опит в работата с младежта. Това дава сигурност, че въпросите са пред-
ставени по начин, който помага младите хора да ги разберат и да се чувстват мотивирани да 
работят по тях. 
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- Препоръките на младите хора се възприемат сериозно 
Консултиране не трябва да се провежда, ако резултатите от него остават само на хартия. Резулта-
тите трябва да се анализират и обсъждат, за да се идентифицират най-добрите начини за тяхното 

g използване. Консултирането с местни младежи може да породи много ценни идеи и обратна връзка, 
g от която страните - организатори да се възползват. В някои общности при процеса на консултиране 
S присъстват по-високопоставени представители на местните институции, за да осигурят достигане на 
§ резултатите до най-високи нива. Практикуващите, които работят в тази сфера, споделят нуждата на 

младите хора от осезаеми доказателства, че техните мнения са взети на сериозно и затова е важно 
s да се реализират поне някои от предложенията39. Това ще гарантира бъдещото участие на младите 
s хора в подобни инициативи. 
w а -За консултирането е отделено достатъчно време 
« Консултирането е процес, който отнема време. То се нуждае от подготовка и достатъчно време за 
я младите хора да изразят мнението си. Ето защо времето на целия процес трябва да бъде планирано 
S добре и да получат значими предложения. Ако младите хора се нуждаят от повече време, за да раз-
* вият идеите си, следва да се създадат възможности за по-нататъшно обсъждане. 

н - Консултирането се провежда във време, удобно за младите хора и на достъпно за тях място 

Времето и мястото на консултирането играят важна роля по отношение на включването на млади 
§ хора. Ако мястото е трудно достъпно, трябва да се осигури транспорт или да се възстановят пътните 
Е разходи. В някои случаи може да се използва и повече от едно място за провеждане на консултира-
g нето, така че и по-младите хора да получат възможност да се изкажат. 
Q) 
я - Консултирането се провежда в обстановка, която ще насърчи младите хора да са активни 
о 
« Дори и представеният на младите хора въпрос да е от най-голяма важност, все пак е от решаващо 

значение да се създадат условия, при които младите хора да се чувстват удобно и сигурно при спо-
« делянето на идеите си. За подпомагане на този процес някои организации се опитват да провеждат 
н консултирането в неформална среда. 
да 
* - Младите хора са информирани за резултата от консултирането да 
g Макар и известно време след консултирането, младите хора имат право да бъдат информирани за 

резултата и за начините, по които техният принос е имал ефект (по-конкретно в зависимост от слу-
о чая, как техните предложения или решения са предизвикали или не промени). 
са 

w - Становищата и мненията на младите хора се уважават и ценят 
да 

Младите хора искат да допринасят и да споделят своите виждания, но те трябва и да знаят, че 
* техният принос е важен за местната общност. Не е достатъчно да се декларира, че възгледите на 

младите хора се уважават. Това трябва също да се демонстрира чрез записване на информацията, 
s получена от тях, така че мненията им да могат да се представят акуратно на други страни. При това 

следва да се избягват патерналистични коментари от рода на „какво знаят тези младежи за реалния 
s живот?", и др. 
£ ^ - Приносът на младите хора е отчетен и признат 
И Признанието на приноса на младите хора е начин да им се каже „благодаря" и да им се даде мотива-
^ ция за включване в бъдещи инициативи. За тази цел могат да се използват редица методи, например: 

- статии или репортажи в местните или регионалните медии (местни вестници, радио и др.); 
- раздаване на сертификати; 
- предоставяне на лични препоръки; 
- изпращане благодарствени писма; 

7 4 39. Маколи, К. и Братман М., стр. 11. 
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- покриване на разходите, свързани с консултирането; 
- предоставяне на храна; 
- раздаване на малки сувенири; 
- покани за социални събития; 
- покани за членство в органи за вземане на решения или консултативни органи на местно ниво; 
- джобни пари (макар че това се смята за спорна мотивация). 

Време за размисъл 

1. Според Вас кои принципи на консултиране са най-важни? Защо? 
2. Какво може да направи процеса на консултиране да стане по-привлекателен за младите хора? 
3. Какво мислите за компенсиране с джобни пари на младите хора, които участват в кон-

султирането? 
4. Бихте ли добавили някакви други принципи към тези, споменати по-горе? 

Консултиране може да бъде организирано по различни начини. Прякото консултиране включва пряк 
контакт с младите хора, живеещи в определена общност или регион и може да бъде под формата на: 

- провеждане на консултативни срещи или събития, при които младите хора могат да научат 
повече за проблема или предложението и да изразят мнението си; 

- провеждане на консултативни мероприятия с по-слабо представени младежи; 
- провеждане на консултативни мероприятия в училищна обстановка; 
- покани за споделяне на възгледи чрез изпращане на имейли, писма, есета и др .; 
- покани за споделяне на възгледи чрез създаване на произведение на изкуството: рисунка, 

скулптура, стихотворение и др.; 
- индивидуални или групови интервюта; 
- въпросници, самостоятелно проведени проучвания; 
- референдум, гласуване; 
- телефонни проучвания; 
- системи за коментари и / или жалби; 
- междусъседски форум за съседство. Форумът може да бъде група от хора, които са част от 

една и съща географска територия, която се събира редовно, за да обсъжда и анализира 
проблемите, плановете и предложенията. Членството може да бъде постоянно или отворено. 

Въпреки това в някои случаи поради липса на достатъчно налични ресурси, или защото групата на 
младите хора е много голяма и е трудно да се достигне до всички от тях, непрякото консултиране 
може да се окаже по подходящо. Това може да се направи чрез: 

- консултиране на групи от представители. В идеалния случай, самите млади хора трябва да 
решат кой ще ги представлява в определено консултиране. В действителност обаче това чес-
то е трудно постижимо, и поради това минималното условие за работа с такава група трябва 
да е изискването тя да бъде представителна за младежката популация на местно ниво. Тези 
групи от представители са установени само за целите на консултирането; 

- младежки панели. Това са панели от млади хора, които в общи линии са представителни за 
определена общност. Те обикновено са по-големи групи, чиито членове имат редовна въз-
можност да се срещат (често два пъти годишно) и да споделят своите виждания и идеи за 
въпросите, които засягат живота на младите хора в общността; 
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• консултиране със съществуващи групи представители. Младите хора избират своите пред-
ставители в различни съвети и бордове. Тъй като се предполага, че тези органи са предста-
вителни за младежката популация на местно ниво, от тях също се иска да изразят възгледи 
и предложения от името на всички млади хора в тази общност; 
създаване на фокус-групи. Тези групи са особено ефективни, когато по определена тема се 
разполага с малко информация. Информацията е събрана по време на групово взаимодейст-
вие, ръководено от фасилитатор, провеждащ един вид групово интервю;40 

консултиране на експерти. Тези експерти са млади хора, които развиват опит в конкретни 
области. Ако те имат добра представя за темата на консултиране понякога ги канят за консул-
тиране, тъй като самите те представляват младите хора; 
журита от млади граждани41. Съставени са от 6 до 20 млади хора, които се събират, за да 
направят оценка на важен въпрос или предложение. Точно както в реалния съд, те могат да 
разпитват свидетели, да изслушват доказателства и т.н. 

Време за размисъл 

1. Какви ползи и ограничения виждате при прякото и непрякото консултиране? 
2. Дайте примери за потенциални теми и въпроси, които са важни за представляваната 

от Вас местна общност, които могат да се отнесат към младите хора под формата на 
пряко консултиране. 

3. Дайте примери за потенциални теми и въпроси, които са важни за представляваната 
от Вас местна общност, които могат да се отнесат към младите хора под формата на 
непряко консултиране 

Разнообразието от форми, които консултирането може да приеме на местно ниво, гарантира, че 
този метод на сътрудничество с младите хора може да се използва в много различни контексти и 
ситуации. Консултирането не трябва да е сложна инициатива (освен ако обхватът му е много широк 
и сложен). Понякога и по-проста, но добре подготвена консултативна среща, може да генерира много 
значими резултати. 

-> 6.3. Сътрудничество в областта на вземане на решения - Модел на комисиите 

Ревизираната Харта посочва, че „ефективното участие на младите хора в местните и регионални въ-
проси изисква постоянна представителна структура като младежки съвет, младежки парламент 
или младежки форум"42. Ролята на такава структура може да варира от една общност или област до 
друга, но винаги трябва да е форум, в който младите хора могат свободно да изразяват своите мне-
ния, опасения и предложения, свързани с политиките и действията на местните власти в сферата 
на младежката работа. Младежкият съвет или парламент трябва да бъде място, където може да се 
създаде значим диалог и партньорство между младежта и местните власти, така че всички участни-
ци да извлекат осезаеми изгоди от това сътрудничество. 

Младите хора не са единствените, които имат полза от младежки съвет или парламент. Благода-
рение на тези структури, местните власти могат да осигурят реално представителство на цялата 

40. За повече информация относно фокус - групите виж: Млади гласове. Насоки за това как да включите децата 
и младите хора в работата си, Национална Детска Агенция, Ирландия, 2005. 
41. За повече информация относно гражданските журита вижте: Хората и тяхното участие. Как да поставим граж-
даните в центъра на вземане на решения, Включвания, 2005. 
42. Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в местния и регионалния живот, Конгреса на 
местните и регионални власти на Съвета на Европа, май 2003 г., III. 1.59. 
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общност (тъй като младите хора представляват значителна част от населението) и могат да вземат 
решения, които отговарят на нуждите на гражданите. Също така младите хора отразяват различна 
перспектива при разглеждане на местни въпроси и чрез включването си в местни процеси. 
Структурите, представляващи младежта на местно или регионално ниво, могат да приемат различни 
форми и различни имена, в зависимост от контекста; те могат да бъдат наречени например „мла-
дежки съвети", „младежки форуми", „младежки парламенти" или „младежки бордове". За целите на 
настоящия наръчник, тези структури ще бъдат наричани „комисии" и ще бъде дефинирани както 
следва: „постоянни структури на младежко участие на местно ниво, които представляват мненията 
и възгледите на младите хора, живеещи в тези общности или региони. По-конкретно - комисиите 
представят мненията на младежите по политиките и инициативите на различни органи за вземане на 
решения, в случаите, в които политиките оказват влияние върху живота на младите хора, живеещи 
в общността". 

Членове на младежки комисии могат да бъдат назначени или избрани и могат да представляват 
организации, политически партии или да са независими. В идеалния случай, съставът на такава 
комисия трябва да отразява социологическия състав на местната общност, така че и по-малко при-
вилегированите групи също да имат възможност да бъдат представени. 

Когато се създава местна младежка комисия, местните власти и младите хора или младежките ор-
ганизации трябва заедно да обмислят следните въпроси: 

Цел на комисията 
- Защо такава комисия е необходима в местната общност? 
- Кого точно трябва да представлява тя? 
- Кой е заинтересуван от нейното създаване? Защо? Каква е мотивацията? 
- Каква трябва да бъде ролята на комисията? 
- Какви въпроси/проблеми трябва да обхваща? 
- Какви трябва да са нейните права и отговорности? 
- Какви трябва да бъдат връзките ° с местните власти? 
- Каква власт за вземане на решения има комисията? 
- Как местните власти ще разглеждат приноса на комисията? 

Състав на комисията 
- Колко членове трябва да има комисията? Защо? 
- Как може да се постигне съответен баланс относно полови, географски и други характеристики? 
- Как може да се достигне до групи, които обикновено са по-слабо представени в органите за взе-

мане на решения (като например хората с увреждания, представители на малцинствата и т.н.)? 
- Трябва ли да се въведе някаква квотна система (като например на базата на възраст, пол, 

етнически произход, и др.)? 

Профил на членовете 
- Кой може да бъде член? Какви трябва да бъдат критериите? 
- На колко години трябва да бъдат те? 

- Какви умения и компетенции са им необходими, за да носят отговорност в комисията? 

Избор на членовете 
- Как трябва да се избират членовете на комисията? Как това да става на практика? Реалистич-

но ли е? 
- Трябва ли да има официална номинация? От кого? 
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- Кой трябва да участва в подбора? 
- Къде могат да се намерят потенциални кандидати? 
- Как потенциалните кандидати могат да бъдат мотивирани да станат кандидати за комисията? 

о Мандат на членовете ш 
£ - Какви отговорности трябва да имат членовете на комисията? 
я - Каква трябва да са техните права и привилегии? 
Ц - Колко дълъг да е срокът на мандата им? Може ли мандатът им да бъде подновен? 
о - Необходими ли са някакви дисциплинарни мерки? 
u 
^ Овластяване на членовете 
* - Какви знания и умения трябва да имат или да развият членовете на комисията? 

я - Как те могат да направят това? н 
<| - От каква подкрепа ще имат нужда членовете на комисията, за да изпълняват своите отговор-

ности? 
- Кой може да им осигури такава подкрепа? 

* Структура на комисията 
- Какви функции и роли да има в рамките на комисията? 

w 
3 ц 
я - Какво органи или подкомисии ще бъдат необходими? 
о, - Трябва ли структурата на комисията да е огледална на местното самоуправление? Защо? 
s 
S3 - Доколко формална следва да бъде структурата ? 
се 

Режим на работа 
(в т - Какви трябва да бъдат методите на работа на комисията (например, срещи, консултации, из-се н а 
м - Колко често да се насрочват срещи? 
се 
g - Кой подготвя и провежда срещите? 

'5 - Каква работа трябва да се свърши между срещите? 
о а са ш 
яз 
S3 - Има ли някакви правила, които трябва да бъдат договорени? 
s 
а Сътрудничество с местните власти 
«•о s са 
^ - Как ще се обменя информация? 
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аз 
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- Как ще се вземат решенията? 
- Кой ще осигурява секретарска или административна подкрепа? 

- Под каква форма трябва да бъде сътрудничеството? 

g - Трябва ли това да е редовен обмен или при поискване? 
te 
^ - Кой в комисията ще отговаря за поддържане на връзка с местните власти? 
s - Кой в местните власти ще бъде отговорен за контакт с комисията? 
а - Какво трябва да се направи в случай на несъгласие между страните? 

Поддържане на връзка с местната младеж 
- Как мненията на младите хора ще бъдат представени в работата на комисията? 
- Как резултатите от работата на комисията, нейните успехи и предизвикателства ще се съобща-

ват на местните млади хора? 
y g - По какъв начин други млади хора могат да оказват влияние на работата на комисията? 
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Технически условия 
- Къде ще се намира на комисията (място за срещи, работно пространство, официален адрес 

и др.)? 
- Кой ще покрива разходите? 
- Трябва ли членовете да получават малко джобни пари или други стимули? 

- Трябва ли да има устав или друг документ, регулиращ най-важните аспекти на работата на 
комисията? Защо? 

Горепосоченият списък от въпроси се основава на опита на различни групи, които вече са преминали 
през процеса на създаване на младежки съвет или парламент на местно ниво. Списъкът е доста дъ-
лъг и вероятно не е много вълнуващ както за младите хора, така и за политиците, като по този начин 
илюстрира дилемата как да се създаде структура, която от една страна да може да функционира 
ефикасно, а от друга страна да е приветлива за младите хора. Различни групи са опитали някои 
решения, като например премахването на броя на официалните процедури, осигуряване на нефор-
мална и приятелска работна атмосфера и изготвянето на документите на език, съобразен с младите 
хора, но все още привличането на младите хора към тази по-скоро формална форма на участие се 
смята за истинско предизвикателство. 

Време за размисъл 

1. Има ли младежки съвет, парламент или форум в местна ви общност? Какво знаете за 
начина му на работа? 

2. Какви силни и слаби страни виждате при тази форма на сътрудничество между местните 
власти и младите хора? 

3. Как може младите хора да бъдат мотивирани да се присъединят към комисиите на мест-
но ниво? 

> 6.4. Сътрудничество в областта на вземане на решения - Съвместно управление 

Съвместното управление (или управление в сътрудничество) означава споделяне между две или 
повече страни на властта, отговорността и отчетността в областта на управлението. Тази система 
може да се използва успешно при включване на младите хора в процеса на вземане на решения на 
различни нива. Съветът на Европа въвежда системата за съвместно управление преди повече от 
тридесет години, когато създава уникално партньорство между представители на младежки органи-
зации и правителства в рамките на Дирекцията за младежта и спорта. Тази система дава възможност 
на младите хора да изкажат мнението си в процеса на формулирането и прилагането на младежката 
политика на Съвета на Европа. 

Съвместно управление в Съвета на Европа 
Дирекцията за младежта и спорта (DYS) на Съвета на Европа осигурява насоки и правни инструмен-
ти, които подпомагат създаването на младежки политики на местно, национално и европейско ниво. 
Най-важните решения, свързани с програмните и бюджетните приоритети се вземат съвместно с 
правителствени и неправителствени партньори в рамките на системата за съвместно управление. 
Има четири звена, включени в системата за съвместно управление на Дирекцията за младежта и 
спорта: 

1. Европейският управителен комитет за младежта (CDEJ). Неговите членове представляват 
министерствата, отговарящи за въпросите на младежта от страните-членки на Съвета на Ев-
ропа, както и други държави, които са подписали Европейската културна конвенция. Този 
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комитет осигурява междуправителствено сътрудничество в сферата на младежта и полити-
ките за младежите. Той заседава два пъти годишно в пленарна сесия и разглежда въпроси, 
свързани с младежта и предизвикателствата пред нея. 

g 2. Консултативният съвет. Той има 30 членове, представляващи международни неправител-
g ствени младежки организации и мрежи, национални младежки комисии, надлежно учредени 
S в страните-членки на Съвета на Европа (т.нар. национални младежки съвети) и структури, 
Ц участващи в различни области на младежката работа, свързани с младежката политика на 
Ц Съвета на Европа. Ролята на Консултативния съвет е да насърчва и неправителственото 
х участие в процесите на взимане на решения в младежкия сектор на Съвета на Европа. 
£ 3. Съвместният съвет за младежта е основният орган за взимане на решения и политики на 
а правителствените и неправителствените партньори в рамките на Дирекцията за младежта и 
я спорта. Той се състои от всички членове на Европейския управителен комитет за младежта и 
js на Консултативния съвет. Ролята на този Съвместен съвет е да се разработва обща позиция 
£ по основните аспекти на младежкия сектор в Съвета на Европа, а именно приоритети и зада-
s чи, както и позиция за бюджета. 
" 4. Комитетът за програмиране. Това е друг съвместен орган за вземане на решения, състоящ се 
Is от осем членове на Европейския управителен комитет за младежта и осем членове на Кон-

султативния съвет. Ролята на този комитет е да създава програми в областта на младежката 
§ работа в рамките на Съвета на Европа и по-специално програмите на Европейските младеж-
Si ки центрове в Страсбург и Будапеща и на Европейската младежка фондация. 
<в s 
W S н и (в 

Време за размисъл 
1. Можете ли да дадете примери за системи за съвместно управление, които функционират 

на местно или организационно ниво? Къде са приложени? Как протича работата им? 
2. Какви предимства на съвместното управление можете да изтъкнете? 
3. Какви са според Вас ограниченията на системата на съвместно управление? 

св со 
св н & 
св * 
св £ 

Съвместно управление на местно ниво 
е о & 
са 

ш дите хора и младежките организации в области, свързани с младите хора."43 Това се счита за много св 
специална форма на сътрудничество, тъй като и двете страни, възрастни и млади хора, са поставени 

* на едно и също ниво и притежават еднакви власт за вземане на решения. В някои общности може 
& s 
s споделят властта с тях. Опитът на различни организации показва обаче, че „тази концепция отваря 
<» вратите към невероятни нови възможности, идеи и предизвикателства пред младите хора и възраст-
s ните и те могат да разгърнат своята креативност и отдаденост. Концепцията ограничава предраз-
£ съдъците, повишава яснотата и простотата на комуникациите, което я прави валидна и полезна във 
Ц всеки сектор на ежедневния живот - семейството, училището и бизнеса".44 

у Създаването на система за съвместно управление на местно ниво може да се осъществи по ре-
& дица начини и няма универсална рецепта, която се прилага еднакво за всички. Възможно е обаче 

X да се предложи обща рамка, която да направлява целия процес и такава рамка е представена 

Ревизираната Харта посочва, че „местните и регионалните власти трябва да развият принципа на 
съвместно управление на Съвета на Европа и система за вземане на решения в партньорство с мла-

би е трудно младите хора да бъдат разглеждани като равностойни партньори с възрастните и да 

по-долу. 

43. Пак там., II.7.53.ii. 
44. „Съвместно управление. Практическо ръководство. В търсене на перфектност при младежкото участие на мест-

8 Q но ниво", Международен Детски мир, 2006 година, стр. 9. На разположение на адрес: http://co-management.info 

» 



Стъпка 1 - Подготовка 
Добрата подготовка може да допринесе значително за успеха на инициативата и поради това е ва-
жно да се гарантира, че на тази стъпка от процеса се отделя достатъчно време и внимание. Преди 
обсъждане на създаването на система за съвместно управление с потенциални партньори, трябва 
да сме сигурни, че потенциалният партньор: 

- разбира какво е съвместно управление. Проучване публикации за тази форма на сътрудни-
чество, осъществяване на контакт с хора, които вече имат опит в тази област и слушане на 
съветите им, всички те могат да бъдат полезни; 

- наясно е с това, което той / тя иска да постигне; (в коя област на съвместно управление и до 
каква степен?) 

- знае за институции или общности, където тази система вече функционира. Често можем да се 
поучим от опита на другите! Добра идея би било да се установи личен контакт с представител 
на такава институция или система за съвместно управление на общността, така че да се от-
правят директно въпроси към това лице; 

- може да обясни съвместното управление на заинтересованите страни по начин, разбираем 
за тях. Концепцията за съвместно управление може да бъде доста нова за някои хора и те да 
имат съмнения и резерви (особено тези, които ще трябва да споделят власт с другата страна). 
Следователно трябва да са подготвени да обсъдят какво означава по принцип съвместното 
управление означава, как то работи в областта на младежката работа, какъв е опитът на други 
институции или общности, какви са възможните ползи и предизвикателства и др.; 

- има вече готов някакъв материал. Хората вероятно имат нужда от известно време, за да ос-
мислят това, което чуват и да искат да прочетат малко повече за него, така че би било полезно 
да им се предоставят съответните материали. 

Стъпка 2 - Намиране на съюзници 
Тъй като на следните етапи ще бъде необходима сериозна подкрепа, трябва да се търсят съюзни-
ци, които биха проявили интерес към подпомагане и присъединяване към инициативата. За пред-
ставителите на местната младеж или младежка организация е полезно да намерят съмишленици 
- отделни лица или организации. Сред представителите местните власти може да се търсят други 
служители, които биха предоставили подкрепа, или да се установи връзка с институции, работещи с 
младежи в областта (като например училища, младежки центрове и т.н.). Такива съюзници могат да 
осигурят не само морална подкрепа, но те могат да поемат и някои задачи, да помогнат за генерира-
нето на по-добри идеи, да допринесат с ресурси и т.н. 

Стъпка 3 - Установяване на контакти с потенциален партньор за съвместно управление 
Това е много важен момент в целия процес, тъй като в този момент започва партньорството между 
страните, които ще споделят властта за вземане на решения и отговорности. Ако другата страна не 
се съгласи да участва в създаването на система за съвместно управление, това ще блокира целия 
процес. Установяването на контакт с партньор за съвместно управление често е дълъг процес и 
може да се очакват редица срещи и преговори. Някои съвети: 

- направете план за това как да подходите към потенциалния партньор за съвместно управле-
ние. Решете как искате да направите това, кога, къде и с кого и т.н. Разделете ролите и зада-
чите между своите съюзници; 

- опитайте да идентифицирате страховете и съмненията на вашия потенциален партньор за 
съвместно управление, които той/тя може да има по отношение на вашето предложение. По-
мислете за начини за справяне с тези съмнения; 

- проявете готовност за преговори и компромиси. Вашият партньор може да се интересува от 
създаване на система за съвместно управление, но само в ограничена степен (например, 
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само в областта на здравните грижи за младите хора в местната общност). Започването в 
малък мащаб е добър начин за стартиране на целия процес за съвместно управление и опо-
знаване как то действа. Когато натрупате повече опит за съвместно управление, то може да 

н се разшири и в други области; 
о 
g - не приемайте не за отговор. Продължавайте да опитвате (в разумни граници, разбира се); 
^ - проявете търпение. Целият процес може да отнеме известно време, тъй като промяната на 
ц отношението на хората не се случва само по времето на една среща. 
5 •с Стъпка 4 - Дефиниране на цели, сфери на отговорност и начини на работа 
о 
£ Когато вече е създадено партньорство за изграждане на система за съвместно управление, започва 
6 усилена работа за изработване на детайлите на сътрудничество и принципите на партньорството. 
я Всички страни трябва да участват в дискусиите и при вземането на решения, тъй като на този етап 
•s се създават своеобразен договор между партньорите и насоките за бъдещата работа. Необходимо е 
f- да се отговори на следните въпроси: 
s - Кой ще участва в системата за съвместно управление? 
(а 
^ - Ще има ли някакви органи или формални структури в системата? Ако да, какви ? 
н 
Ц - Как ще се избират членовете от двете страни? Как може да се гарантира, че местното населе-
ц ние е представено? Как ще се гарантира, че членството ще включва всички? 
ц - Каква роля ще играе системата за съвместно управление? Какви области ще бъдат включени 
& и какъв ще е обхватът на решенията? 
s 
<» - Какви ще са правата и отговорностите на страните? 
о - Какви работни методи ще се прилагат (или процедури, въпреки че младите хора често не са 

много мотивирани от процедури)? 
g - Какви ще са основните принципи на сътрудничество? 

- Как ще се оценява системата? Колко често? От кого? да н а да 
* Стъпка 5 - Оценяване на необходимите ресурси 
да 
g След определянето на основата за сътрудничество в Стъпка 4, страните вече могат да оценят 

това, от което имат нужда от гледна точка на предварителни планове и споразумения. При раз-
о глеждането на необходимите ресурси, човек веднага мисли за финансиране, което макар и много 
^ важно, не е единствен необходим ресурс. На този етап също е важно да се установи следното: 

ш 
да - колко време ще е необходимо страните да посветят на системата за съвместно управле-
jg ние? 
да а - какво място може да се използва за срещи? Подходящо ли е за младите хора? Достъпно ли е? 

•s - кой може да предостави техническа и секретарска подкрепа? 
ш 
а - какви компетенции и умения са необходими за ефикасното функциониране на системата за 
s съвместно управление (какви знания трябва да имат младите хора и представителите на 
м местните власти - и какви умения е нужно да се развият?) 
£ 
Ц - как може тези нужди да бъдат удовлетворени ? 
у 
а Стъпка 6 - Планиране на встъпителната фаза да 

X На този етап страните са готови да започнат да планират първата фаза от работата си. Въвежда-
нето на система за съвместно управление може да отнеме известно време, особено ако трябва да 
се променят местните разпоредби, така че системата за съвместно управление да бъде официал-
но призната или ако се налагат технически мероприятия или създаване на нови документи и т.н. 
Членовете на система за съвместно управление, се нуждаят също и от въвеждане в системата или 

8 2 може би дори от някакво обучение, преди системата да заработи гладко. 

» 



Стъпка 7 - Стартиране на създаването на система за съвместно управление 
Системата за съвместно управление служи на интересите на местната общност, така че местната 
общност и по-специално живеещите в нея млади хора трябва да са наясно за съществуването 
Някои общини избират да стартират съвместните системи за управление с празнично мероприятие 
и така цялата общност узнава и се гордее с тях. 

Следващи стъпки... 
Системата за съвместно управление е замислена като дългосрочна инициатива и поради това ра-
ботата и дейностите трябва да бъдат планирани регулярно. Това може да се случва през няколко 
месеца, всяка година или на всеки две години, в зависимост от ситуацията. От решаващо значение 
обаче е плановете да се съсредоточат не само върху работата с местните проблеми и решения, но 
също така да включват и редовна оценка на работата на системата, така че различните ° аспекти да 
се подобряват постоянно. 

Време за размисъл 

1. Реалистично ли е, във Вашата местна общност да се въведе система за съвместно упра-
вление? Защо мислите така? 

2. Във Вашия местен контекст, кой би бил заинтересован от създаването на система за 
съвместно управление? По Ваше мнение, какво може да го мотивира за това? 

3. За кои сфери от ежедневието, политики или програми включващи млади хора във Вашия 
местен контекст мислите, че ще бъде най-подходящо въвеждането на система за съв-
местно управление? Защо мислите така? 

Въвеждането на системата за съвместно управление може да започне в малък мащаб. В някои кон-
тексти, например, не е реалистично да се очаква, че решенията, засягащи местните бюджети или 
други важни въпроси ще бъдат направени от или съвместно с младите хора. Все пак, това изобщо не 
трябва да бъде причина за не- въвеждане на система за съвместно управление. Системи от малък 
мащаб, като например управлението на младежки центрове или местни програми за младите хора, 
могат да работят много добре. В много случаи е добра идея да се започне с нещо по-малко. 

•> 6.5. Други форми на сътрудничество в областта на вземане на решения 

Консултиране, създаване на комисии от представители и въвеждане на системи за съвместно упра-
вление са само няколко примера за възможни форми на сътрудничество между местните активни 
страни, с цел да се насърчи включването на младите хора. Съществуват обаче и други форми за из-
граждане на партньорство, и общностите трябва да могат да намерят поне една такава форма, която 
ще бъде полезна за тях. По-долу са дадени примери за такива форми на сътрудничество. 

Общи проекти и инициативи 
Местните власти понякога канят неправителствени организации, специализирани в определени об-
ласти или теми, да се присъединят към инициативи и проекти. В такива случаи местните органи 
запазват контрол над цялата инициатива, но установяват партньорство с местна организация, за 
да получат експертни съвети или да използват съществуващите ноу-хау, опит и инфраструктура. По 
този начин местният опит може да се използва за решаване на местни проблеми. 

Делегиране на законоустановени задачи 
В определени страни местните власти имат свободата да делегиран някои от своите законоустано-
вени задачи на неправителствените организации. На базата на специални споразумения, определя-
щи правата и задълженията на двете страни, организации могат да поемат изпълнението на местни 
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политики, като например политиката за околната среда, политиката в областта на достъпа до кул-
тура и т.н., или поемат управлението на програми, например за осигуряване на подслон и услуги за 
бездомни младежи или програми за предоставяне на храна. Понякога тези политики и програми са 

н пряко свързани с въпросите на младежта и засягат пряко живота на местните млади хора. В такива 
§ случаи може да се създаде партньорство между местните власти и младежки организации, чрез кое-
! то организациите да получат подкрепата, от която се нуждаят, за да се подобри живота на младите 
« хора в общността. 

Ц Структурно финансиране 
о Местните бюджети могат да осигурят средства за така нареченото „структурно финансиране" на мла-

дежки организации. Този вид финансова подкрепа не покрива разходите за проекти и действия, но 
а покрива например разходи, свързани с ежедневното функциониране на организацията, разходите по 
и заетостта или административните разходи. Структурното финансиране може да е много важно за мла-
* дежки организации с малък опит в набирането на средства, но също така и за неформални младежки 
<3 групи и организации, които се управляват без постоянен персонал, отговорен за набиране на средства. 
s Грантова система 

ти. Налице е продължаващ дебат доколко тези програми и дейности могат да се наричат наистина 

н Организациите могат да получават финансова подкрепа от местните власти за дейности и програми, 
% управлявани от тях. Тези дейности се планират и осъществяват независимо от местните власти, 
g въпреки че средствата обикновено отиват за тези дейности, които отговарят на местните приорите-
4 
s 
да независими, ако помощта се отпуска само за такива дейности, които съответстват на политическия 
* дневен ред на местната власт. 
s 
о Гарант да 

Ревизираната Харта споменава особен вид подкрепа за организации, ангажирани с участието на 
8 младите хора - назначаването на гарант.45 Гарантът може да бъде лице или група, които са незави-

сими както от политическиструктури, така и от структури за младежко участие. Основната роля на 
я гаранта е да действа като посредник или канал за комуникация между младите хора и представите-
* лите на местните власти в случаи на напрежение между двете страни. 
£ 

>5 Други форми на сътрудничество 
е о 

ja - Създаване на съвместни консултативни/съветнически екипи от правителствени и неправител-
да ствени органи, работещи по различни теми; 
н 
§ - Покани към представителите на другата страна да открият срещи, дебати и др. 
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- Обмен на информация (за инициативи, планове, разработки и др.); 

Време за размисъл 

1. Какви форми на сътрудничество между местните власти, младежките организации и 
младите хора действат във Вашата местна общност или регион? 

2. Как се разпространява информацията за това сътрудничество? 
3. Кои са страните участващи в това сътрудничество? Каква е Вашата връзка с тези стра-

ни? 
4. Има ли интерес Вашата организация/институция има ли интерес от сътрудничество с 

други партньори на местно ниво? 
5. Защо? 

84 45. 111.1.70 
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•> 7.1. Въведение в местната младежка политика 

„Публичната политика се стреми да постигне цели, които се считат за най-важни за всички членове 
на обществото."46 Примери за това са безопасността, доброто качество на здравеопазването и соци-
алните грижи, достъп до образование, достъп до заетост и др. Но не всички публични политики са 
значими за всички членове на обществото. Някои се занимават с въпроси, които са важни само за 
специфични групи, каквато група са и младите хора, защото например благополучието на младите 
допринася за благосъстоянието на цялото население. В тази глава публичните политики, свързани с 
младите хора и техните нужди и стремежи, са наречени „младежки политики".47 

Развитието на ефективна младежка политика се превърна във важна цел за все по-голям брой 
страни в Европа и в целия свят. Съветът на Европа подкрепя тези усилия чрез предоставяне на 
насоки и правни инструменти, които помагат за създаването или подобряването на политиките 
за младежта на местно, национално и европейско ниво. Подходите към младежката политика се 
различават в отделните държави-членки. В някои страни тя се смята за важна работна сфера и 
са осигурени подходящи ресурси, предоставя се достъп до информация, осигурени са власт и 
възможност за вземане на решения. В други страни младежката политика може да представлява 
елемент от други области на политиката, като например образователната политика, спорт, култура, 
туризъм и др. Съществуват различни методи за изпълнение на политиката - централизираният 
метод, при който решенията и действията се координират от една централна точка (например 
министерство или друга агенция, отговаряща за въпросите свързани с младежта), или децентра-
лизираният метод, при който властта и ресурсите за вземане на решения са делегирани на други 
нива, включително регионални и местни общности. 

Време за размисъл 

1. Въпросите за младежта приоритетни ли са за Вашата страна ? Защо мислите така? 
2. Как действа във Вашата страна националната младежка политика? Какви са целите и 

приоритетните области? 
3. До каква степен националната младежка политика във Вашата страна е децентрализи-

рана? 
4. Смятате ли, че вашата младежка политика има „подход на включване" на младите хора 

(което значи да взема под внимание всички млади хора)? 

46. Торжман, С. Какво е политика? Институт за социална политика Каледон, 2005 г., стр. 4. 
47. Това обаче не е дефиниция на младежката политика. Няма консенсус относно значението на термина „мла-
дежка политика". 
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Този наръчник се фокусира основно върху младежката политика на местно ниво. Ревизираната Хар-
та гласи, че младите хора са граждани на общините и регионите, в които живеят,48 и че в резултат 
на това младежката политика трябва да съществува и да се прилага на местно ниво, така че да удо-

g влетворява по възможно най-добрия начин нуждите и стремежите на младежта. 
(а 
s Добре функциониращата младежка политика на местно ниво може да доведе до редица положител-
к ни резултати, включително например: 
И - идентифициране на най-важните нужди на местните млади хора; 

s о S u W а 

- посрещане на тези нужди по ефикасен начин; 
- подобряване на положението на младите хора; 
- гарантиране, че проблемите на младежта са предмет и на други секторни политики; 

се - създаване на основа за постигането на общи цели чрез участници, включени в работата с и 
х за младите хора; 
<g - координиране и насочване на различни инициативи и действия на местно ниво; 
м - осигуряване на ясно разпределение на ресурси за задоволяване на нуждите на местните 
н млади хора и на лица и структури, работещи в полза на младежта; 

- признаване на приноса на младите хора за развитието на местната общност; 
| | - стимулиране на младите хора да играят активна роля в справянето с проблеми, които засягат 
s живота им; 
<в 
* - осигуряване на рамка за планиране на бъдещето на местната младеж; 
w 
|5 - укрепване на диалога между поколенията и сътрудничеството на местно ниво. 
да Горепосочените резултати могат да се постигнат само ако разработването и прилагането на местна-
<е та младежка политика се основава на следните принципи: со 
15 1. Политиката да има ясно дефинирани цели и начини за постигането на тези цели. Всички 

ангажирани участници, както и местната общност като цяло, трябва да знаят точно какво 
* следва да се постигне и как това да се случи. 
о 2. Ангажиране на общността или региона на най-високо ниво с въпросите на младежта. На 
g практика този ангажимент означава, че проблемите на младежта се превъщат в един от 
о а ш ш 3. Има налични средства, необходими за планирането, изпълнението и оценката на местната 
св н 
х не са подкрепени от подходящо финансиране, отделено време и ноу-хау. Св & 
S 

местните приоритети и ще получат достатъчно внимание. 
Има налични средства, необходими за планирането, изпъ 
младежка политика. Дори и най-добрите планове и стратегии няма да бъдат ефективни, ако 

4. Младите хора трябва да играят активна роля в планирането, изпълнението и оценката на 
я местната младежка политика (на всички етапи). Ако младежката политика се планира за 
<» младите хора, но без тях (подход отгоре-надолу), съществува риск политиката да отразява 
s само в ограничена степен реалните нужди на младите хора. Младите хора може да не по-
£ чувстват „собственост" върху подобна политика и затова да не са мотивирани да се включат 
Щ нито един от нейни аспекти. 
у 5. Всички главни активни страни, работещи за и / или с младежите, да са ангажирани в целия 
& процес. Всеки от тях има неговите / нейните уникални знания, опит, достъп до ресурси, пози-

X ция в рамките на местния контекст и роля, и тези активи могат да допринесат за създаването 
и развитието на подходяща и висококачествена младежка политика. 

86 48. Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния и регионалния живот. Въведение 
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6. Налице е силно партньорство между участниците, така че те могат да се учат един от друг и 
да си осигурят необходимата подкрепа. 

7. Младежката политика е междусекторна. Това означава, че тя се занимава с въпроси, свърза-
ни с различни области, като образование, спорт, култура, медии, заетост, жилищно настаня-
ване и т.н., тъй като животът на младите хора обхваща широк спектър от различни области. 

8. Младежката политика трябва да се основава на изследвания. Има различни начини за про-
веждане на изследвания: от много сложни методологии и анализи до просто събиране на 
данни. Методът на научните изследвания се избира в зависимост от нуждите и наличните 
ресурси, но той следва да гарантира, че политиката не се основава на нечии предположе-
ния, а на доказателства и солиден анализ на местната ситуация. 

Време за размисъл 

1. Кои от гореизброените принципи ви се струват необходими за ефективнна младежка 
политика на местно ниво? 

2. Кои от тези принципи могат да допринесат допълнително, но не са абсолютно необходи-
ми за ефективността на местната младежка политика? Защо? 

Различните общи подходи към младежката политика също могат да се адаптират към местните 
условия. Един такъв подход49 се нарича „пожарникарски подход". Той се наблюдава, когато мест-
ните власти реагират само на специфични проблеми, свързани с младите хора. Тези проблеми 
не са разглеждани като част от по-комплексен въпрос, а като отделни събития, които трябва да 
бъдат решени възможно най-скоро (като малки пожари, които трябва да се погасяват веднага). 
След като ситуацията е овладяна, въпросът е забравен и се подхожда към следващия проблем. 
В наши дни обаче се наблюдава промяна към по-различен подход, който поставя младите хора 
в центъра и ги третира по-скоро като ресурс, а не като проблем. Когато местните власти след-
ват тази философия, те се опитват да осигурят на младите хора възможности да развиват своя 
интелектуален, социален, художествен и физически потенциал и да допринесат с таланта си 
за благополучието на цялото общество. Смята се, че фокусирането върху развитието на тех-
ните силни страни дава шанс на младите хора да си изградят по-добър живот и ги предпазва н 
от включване в престъпна дейност или друго деструктивно поведение. Има и още един подход, * 
наречен „управление чрез задачи".50 Той разглежда местната младежка политика от гледна точка е 
на задачи, които трябва да се изпълнят. Тяхното изпълнение се планира внимателно, прилага се Ц 
на практика и се оценява. Този подход се фокусира върху въвеждането на конкретни промени и g 
проверка на ефикасността на целия процес. j2 

s 
о> н S S н и W 
S 

Време за размисъл 

1. Какви предимства и недостатъци на тези три подхода виждате във Вашия местен кон-
текст? 

2. Кой (ако имма такъв) от гореизброените подходи към местната младежка политика се 
използва във Вашата общност? Как може да го/ги разпознаете? 

49. Подходите, представени в този параграф, са цитирани от Лауритцен, П., „Съществени въпроси на младежка-
та политика в Съвета на Европа", непубликувана статия, стр. 4. 
50. За повече информация относно управлението чрез цели, виж Сиурала, Л., европейска рамка на младежката 
политика, Будапеща, 2004. 
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Компоненти на местна политика за младежта 

Местната младежка политика трябва да се със-
тои от два основни стълба. Тя следва да прилага 
съответните разпоредби на националната мла-
дежка политика и да е насочена към предизви-
кателствата на конкретната общност. Както вече 
споменахме, в рамките на националната мла-
дежка политика някои задачи или цели могат да 
бъдат делегирани на други нива за вземане на 
решения, както и на региони и общности. Пора-
ди това е от съществено значение разпоредбите 
на националната младежка политика за да са из-
вестни и да се прилагат на местно ниво. Понякога 
потока на информация между различните нива на 
вземане на решения трябва да се подобри. От-
говорност на местните власти е да получава ин-
формация за националната младежка политика и 
да търси начини за нейното прилагане в местната 
общност или регион. Младежките политики могат 
да се формулират по различни начини. В някои 
страни има много малко обстойни документи, ад-
ресиращи-важните аспекти на живота на млади-
те хора. В други младежката политика може да 
съществува като набор от фрагментирани подза-
конови и законови разпоредби, разпределени в 

различни области (отделни закони, свързани с младите хора в рамките на националната политика 
в областта на заетостта например, или подзаконови нормативни актове в рамките на политиката за 
борбата с престъпността и т.н.). Дори в тези случаи министерствата или други централни институции, 
отговорни за младежта, следва да могат да предоставят подробности за националната младежка 
политика, както и информация за това, което може и трябва да се направи на местно ниво. 

-> 7.2. Ревизираната Харта и местна младежка политика 

Ревизираната Харта съдържа редица препоръки за секторните политики на местно и регионално 
ниво. Все пак е важно да не забравяме, че тези препоръки са свързани главно с различни аспекти 
на участието на младите хора и не засягат цяла гама от други въпроси, които са важни за младите 
хора в местната общност. Въпреки тези ограничения, Хартата може да се използва като полезен 
инструмент за създаване на местна младежка политика. По-долу е представено обяснение как това 
може да се постигне. 

Възприемане на ценностите, насърчавани в Хартата 

Младежките политики се основават на ценности и също така стимулират ценности. „Не е трудно да 
се вземат решения, когато знаете какви са вашите ценности."51 Поради тази причина участниците 
трябва да решат кои ценности са важни за тях при създаването на местната младежка политика и как 
тези ценности могат да се трансформират в специфични задачи и действия. Основните ценности, на 
които Хартата поставя акцент, са следните: 

- участие: младите хора имат право да участват във вземането на решения, засягащи живота 
им и следователно имат право да участват в разработването и прилагането на местни мла-
дежки политики; 

88 51. Дисни, Р., американски сценарист и племенник на Уолт Дисни 
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- свобода на избора да участват или да не участват: младите хора трябва да имат възмож-
ност да участват, но те също могат да изберат да не участват, ако желаят това; 

- недопускане на дискриминация: младите хора са разнородна група, но всеки човек трябва 
да има възможност да играе активна роля в неговия / нейния местен контекст, независимо 
от техния произход, образование, финансов статус, увреждане, статут на малцинство и т.н.; 

- мултикултурализъм: уважение към различните нужди, обичаи, култура и начин на живот; 
- отстояване на права: младите хора са граждани и членове на местната общност също 

както другите хора. Следователно те трябва да имат сходни или равностойни права (съ-
образени с възрастта им и обвързани със задълженията, които те имат като членове на 
общността); 

- уважение: трябва да се отнасяме достойно с младите хора и да уважаваме техните възгледи 
(но уважението на нечии възгледи не означава непременно да се съгласим с тях ); 

- партньорство: в процеса на вземане на решения към младите хора трябва да се подхожда 
като към партньори, а не като към клиенти, чакащи да бъдат обслужени; 

- отговорност: както всички членове на обществото, младите хора трябва да отговарят за 
своите действия; 

- овластяване: младите хора имат различни таланти и силни страни, които те могат да използ-
ват за решаване на техните проблеми и предизвикателства, но понякога те се нуждаят от 
овластяване и подкрепа, за да могат да развиват и използват тези таланти по най-ефикасен 
начин; 

- подкрепа: младите хора имат ограничена власт и ограничени ресурси. Те се нуждаят от под-
крепа, за да играят активна роля в тяхната общност. 

Използване на примера на секторните политики 
Хартата съдържа преглед на области, които играят важна роля в живота на младите хора на местно 
ниво. Този преглед може да помогне за структуриране на процеса на оценка на потребностите на 
младите хора в общността или региона или може да се използва като еталон за проектиране на 
местни политики (въпреки че този еталон трябва да се допълни с елементи, свързани с конкретните Ц 
обстоятелства). Хартата също така обяснява защо младежката политика трябва да се насочи към IS 
определени области. ч 
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Секторни политики Причини за прилагане на тази политика на местно ниво 

Политика за спорт, свободното 
време и организационен живот 

- дейностите са един от стълбовете на социална сплотеност в 
общината или региона; 

- идеален канал за младежко участие; 
- идеален канал за прилагане на младежката политика в областта 

на спорта, културата, занаятите, артистичните прояви и други 
форми на творчество и изява, както и в областта на социалните 
дейности 

Политика за насърчаване на 
младежка заетост и борба с 
безработицата 

- икономическите и социални условия, на които са изложени 
младежите, оказват влияние върху тяхната мотивация и 
способност за участие 

- безработицата и бедността затрудняват гражданската активност 
- възможно е безработните младежи да са в групата, на най-силно 

изключените в обществото 

» 
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Политика на градската среда 
и среда на живеене, жилищна 
политика и транспорт 

- по-интегрираната и по-слабо фрагментираната битова среда е 
важен фактор при социалното взаимодействие и развитието на 
висококачествено обществено пространство; 

- по-хармоничната среда е предпоставка за личностна 
реализация и развитие на солидарност между поколенията; 

- мобилността на младите хора е задължителна за участието им 
в социалния живот и за тяхната пълноценност като граждани; 

- в селските области мобилността и транспортът са основни 
необходимости за доброто качество на живот, а не само за 
улесняване на участието; 

- липсата на транспорт води до изключване. 

Образователна и обучителна 
политика, насърчаваща 
младежкото участие 

- училищата са местата, където се формират житейските 
възгледи и перспективи на младите хора; 

- училищата често са първата инстанция, където учениците 
преживяват на практика демокрацията и могат да практикуват 
участие. 

Здравна политика - младежите са заплашени от тютюнопушене, алкохол и 
злоупотреба с дрога; 

- наблюдава се нарастване на болестите, предавани по полов 
път, това води до морални оценки, които пораждат изолация 

Политика на равноправие на 
половете 

- младите мъже и жени имат трудности да заемат отговорни 
позиции в професионалната сфера, асоциации, политически 
и местни и регионални институции 

- на местно ниво има неравноправие между младите мъже и жени 

Специална политика 
за селските райони 

- младежите в селските райони имат различни нужди от тези на 
техните връстници, които живеят в градовете по отношение на 
образование, трудова заетост, жилищно настаняване, транспорт 
и т.н. 

- младежите в селските райони получават по-ниско ниво на 
социални услуги от живеещите в урбанизирани райони; 

- младежките и общинските организации стимулират социалния 
и културния живот в селските райони и могат да са важен 
социален фактор за младите хора; 

- младежките и общинските организации насърчават участието 
на местните млади хора; 

- младежките и общинските организации подобряват жизнения 
стандарт и се борят с проблемите на изолацията на селските 
райони 

Политика за достъп до култура - изкуството и културата са част от миналото, настоящото и 
бъдещото личностно и колективно наследство и са отражение 
на всяко общество; 

- младежите играят роля в развитието на културата чрез 
тяхната практика на култура и техния капацитет да инициират, 
експлоатират и създават иновации 
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Политика за устойчиво 
развитие и политика на 
околната среда 

- младежите и другите членове на обществото се изправени 
пред влошена околна среда; 

- проблемите на околната среда пораждат приоритетна 
загриженост сред младите, които са длъжни в бъдеще да се 
справят с последиците на грешките от миналото 

Политика за борба с насилието 
и престъпността 

- младите хора често са жертви на престъпления, насилие, 
сексуална експлоатация, злоупотреби и други форми на лошо 
отношение; 

- в училищата има различни форми на насилие; 
- в съвременното общество липсват адекватни отговори на 

престъпността и насилието. 

Антидискриминационна 
политика 

- съществува дискриминация към малцинствата, включително 
към младите членове на малцинствените групи; 

- има дискриминация към хора с увреждания и други групи; 
- в някои общности не е гарантиран равен достъп до обществени 

места, професионално обучение, училищата, жилищата, 
културните дейности и други сфери на живот 

Политика за сексуалното 
образование 

- При прехода от зависимостта на детството към самостоятелния 
живот на възрастните младежите могат да се сблъскат с 
проблеми, свързани с техните личностни отношения; 

- съществува упорито невежество по въпросите на сексуалното 
здраве; 

- има недоверие към официалноно отноншение засягащо 
рисковете от определено сексуално поведение; 

- появата и упражняването на сексуален живот при младите не 
винаги е лесно преживяване. 

Политика за достъп до права и 
закони 

- обществата се базират на правила, които трябва да се спазват 
от всички, за да се постигне хармонично съжителство 

- при демократичните общества правилата се дискутират и 
приемат от избраните представители на гражданите; 

- нараства броя на правните текстове и норми и става все по-
трудно хората за ги познават и прилагат; 

- нарасналият брой правила и закони създава несъответствия 
между гражданите ( някои от тях познават правата си, 
а други не). 

н и W 
S 

Горепосоченият списък на причините за въвеждането на младежката политика в някои конкретни * 
области от обществения живот не е изчерпателен, той е по-скоро примерен списък и отправна н 
точка за по-нататъшен анализ. Основната роля на Хартата е принципно да насърчава участието ^ 
на младите хора и поради това тя не се занимава с редица други въпроси (отношенията между ^^ 
поколенията, превенция на конфликти и т.н.), а други проблеми разглежда само в ограничена сте-
пен. В този смисъл активнитет страни в разработването на младежката политика са тези, на които 
е отредено за идентифицират областите, които все още липсват в Хартата. 
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Време за размисъл 

1. Кои от ценностите, прокламирани в Хартата, смятате за най-важни за Вашата местна 
общност? 

2. Кои от представените по-горе секторни политики вече са част от младежката политика 
във Вашата община? 

3. Какви други секторни политики, които не са включени в Хартата, се съдържат във ваша-
та местна младежка политика? 

4. Кои секторни политики все още липсват във Вашия местен контекст? 
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•> 7.3. Процес на формулиране на местна младежка политика 

Формулирането на местна младежка политика е сложна процедура и изисква включването на раз-
лични активни страни. Като основна институция, занимаваща се с местните политики, местните вла-
сти имат значителен опит и експертност в тази сфера и поради това трябва да играят активна роля 
в целия процес на развитие на местната младежка политика. Този процес е различен в отделните 
страни поради съществуващите традиции, норми, процедури и закони. Това прави невъзможно пред-
ставянето на един универсален модел за всички различни ситуации в Европа. Все пак съществуват 
редица предложения, които могат да са полезни при работата върху местна младежка политика. 

Изграждане на партньорства 

Ефикасна младежка политика на местно ниво се нуждае от участието на различни активни страни: 
местнитвласти, млади хора, местни организации и институции. Някои общности използват подход 
отгоре-надолу, което означава, че местните власти вземат решения за младежката политика и след 
това я реализират сами или се опитват да намерят партньори, които я реализират. Този подход оба-
че не е подход с участие и е силно препоръчително различните активни страни да бъдат включени в 
целия процес още от най-ранен етап. 

Изясняване защо е необходима местна младежка политика 

Разработването на местни младежки политик в момента е на мода и все по-голям брой общини са 
проявили интерес да се занимават с младежки въпроси по по-последователен и по-ефикасен начин. 
Добрата младежка политика на местно ниво може да донесе реални ползи и промени, така че след 
започването на процеса на създаване на такава политика е важно да се определи какви конкретни 
промени и подобрения трябва да се случат. 

Събиране на информация за националната и регионалната младежка политика 

Както вече стана дума, местна политика за младежта трябва да бъде изградена на два стълба, и един 
от тях е националната младежка политика. Когато националната политика делегира някои задачи или 
действия на други нива, необходимо е да види какви точно са тези делегирани отговорности и дали са 
дадени някакви насоки, за да се подпомогне тяхното изпълнение, така че изпълнението на тези задачи 
и действия да се планира в рамките на местната младежка политика. Националната политика също 
трябва да се справи с целия спектър от въпроси, актуални на местно ниво, така че местните активни 
страни, работещи по младежката политика да черпят вдъхновение и насоки за работата си. 
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Анализ на положението на младите хора в местната общност -
Идентифициране на потребности 

Другият стълб на местната младежка политика се фокусира върху въпроси, които са особено важни 
за местната общност. Тези въпроси може и да не са адресирани от национална младежка политика, 
която е с ограничен обхват и се фокусира само върху няколко приоритетни области, отнасящи се до 
всички млади хора, които живеят в дадена страна. Следователно е много важно да се анализира 
положението на младите хора в местната общност и да се реши към кои допълнителни сфери, про-
блеми и предизвикателства да се насочи местната младежка политика. По този начин се гарантира, 
че местната младежка политика отразява нуждите и стремежите на младите хора, а не е просто част 
от политическия дневен ред на вземащите решения на местно ниво. 

Идентифициране и оценяване на различните програми и дейности, 
свързани с младежта на местно ниво 

Дори ако няма официална местна младежка политика, в общността вероятно се реализират различ-
ни проекти, събития и инициативи, формални или неформални. Те имат реален потенциал да пре-
дизвикат положителни промени в живота на младите хора и да допринесат за осъществяването на 
местната младежка политика. Поради това активнит страни в създаването на политиката трябва да 
знаят точно какво се случва и кои организации, институции или групи са ангажирани в тези процеси. 

Поставяне на приоритети 

Младите хора са разнородна група и това означава, че те имат различни нужди и очаквания. В рам-
ките на местната младежка политика може да се окаже невъзможно да се отговори на всички тези 
нужди и очаквания с наличните ресурси. За целта е необходимо да се определят приоритети. Взема-
нето на решение за приоритетите е много съществена, а понякога и трудна стъпка, тъй като трябва 
да направи оценка на важността на съществуващите въпроси. Приоритетите не трябва да се избрат 
въз основа на лични или организационни предпочитания на участващите страни, а на базата на со-
лиден анализ на ситуацията. 

Определяне на визия /цели /задачи /стратегия/план за действие /оценка 

Има различни формули, които могат да се използват за разработване на местни политики. Някои 
общности започват с описание на визията, други предпочитат да се фокусират върху формулирането 
на цели и задачи. Няма един единствен правилен или грешен начин в това отношение. Създателите 
на местните политики трябва просто да знаят какво искат да постигнат, в какъв период от време, с 
какви средства, как планират да се случи това и как да се направи оценка на целия процес. Както 
всяка друга инициатива, младежката политика подлежи на редовно оценяване. Необходимостта от 
оценка трябва да се планира заедно с всички други елементи на политиката. 

Консултации по предложението за политиката 

Всички, които участват в процеса на създаване на младежки политики на местно ниво и се интере-
суват от проблемите на младите хора, трябва да получат възможност да коментират и да изразяват 
своите мнения относно окончателното предложение за политиката. Това може да стане чрез кръг от 
консултации или чрез срещи, семинари, проучвания и т.н. 

Приемане на политиката 

Младежката политика може да има различен тип статут на местно ниво. Тя може да остане на нивото 
на споразумение между различните партньори, но може да бъде и официално призната от местните 
власти и приета като една от частите на местната обществена политика. Във втория случай местни-
те власти поемат политическата отговорност за изпълнението на тази политика и се отчитат пред 
цялата общност за резултатите. 
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Разпространяване 
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Информацията за местната младежка политика трябва да се разпространява в местната общност 
или региона по такъв начин, че тези, които се интересуват от нея, да могат да се включат. Специално 
внимание следва да се обърне на информирането на младите хора за тази политика, тъй като те ще 
бъдат нейн основен бенефициент. 

Мониторинг с участие на изпълнението на политиката 

Трябва да има системен контрол или проверка на различни аспекти на прилагането на политиката 
(мониторинг), за да се направи оценка на постигнатия напредък по отношение на специфични за-
дачи. Мониторингът помага не само да се провери колко ефикасно се използват ресурсите, но чрез 
него се идентифицират и успехи и проблеми на ранен етап. Той също така гарантира адаптирането 
на политиката в случай на промяна в ситуацията в общността или обществото. Мониторинг с участие 
означава, че в него се включват различни местни участници и особено младите хора. 

Време за размисъл 

1. Как бихте описали местната младежка политика във Вашата общност или регион? Какви 
са приоритетите и? 

2. До каква степен тази политика отразява националната младежка политика на Вашата 
страна? 

3. Кой е участвал във формирането на местната политика? 
4. Кой участва в нейното изпълнение? 
5. Как се упражнява мониторинг върху младежката политика? 

-> 7.4. Застъпничество - работа в мрежа за промяна на политиката 

Въпреки, че младежката политика като цяло се превръща във важен въпрос на местно ниво, в някои 
общности приоритетите са насочени в друга посока. Различни организации, институции и физиче-
ски лица се опитват да осигурят достатъчно внимание към проблемите на младежта чрез включ-
ването им в дейности по застъпничество. Застъпничеството може да се дефинира като набор от 
целенасочени действия, насочени към вземащите решения в подкрепа на специфични въпроси по 
политиката,52 а също така към създаване на мрежа от застъпници. Застъпничеството има за цел да 
оказва влияние върху различните аспекти на младежката политика, като например общественото 
възприемане на определени въпроси или отношението на създателите на политиките. То може също 
да цели подпомага постигането на конкретни решения или дори спирането на някои предложения. 
Застъпничеството може да се използва на различни нива - институционални, местни, регионални, 
национални и международни. 

Застъпничеството се основава на изграждане на мрежа - създаване и поддържане на контакти 
с онези, които подкрепят същите цели и които са съгласни да работят за постигането на общите 
цели. Всъщност, почти всеки е част от една или друга мрежа - на работното място, в училище, в 
социалния живот или при спортни дейности - по принцип хората знаят доста за тази форма на 
сътрудничество и как да я използват умело. Застъпническите мрежи трябва да бъдат организира-
ни по такъв начин, че времето, мотивацията и другите ресурси да се използват по най-ефикасен 
начин за постигане на целите. 

В някои случаи застъпническата мрежа прераства в коалиция (един вид съюз) и това е безцененно, 
защото тогава тя обединява хората и ресурсите от всички сектори на общността и дава видим знак 

52. Изграждане на мрежи за промяна в политиката. Наръчник за обучение по застъпничество, Проект политика, 
1999 г., стр. I-1. 
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за обществена подкрепа.53 Работата в част от коалиция помага отговорностите да се разпределят и 
създава пространство за включване в групово разрешаване на проблеми. Това обаче е форма на 
по-тясно сътрудничество, а понякога интересите на членовете на коалицията се различават, което 
води до по-нататъшни трудности. 
При създаването на мрежа трябва да се помисли по следните въпроси: 

- Каква е целта на мрежата? 
- Какви умения, опит и ресурси ще са необходими за постигането на тази цел? 
- Кой може да осигури за мрежата тези умения, опит и ресурси? Кои физически лица, организа-

ции и институции трябва да бъдат част от тази мрежа? 
- Какъв ангажимент трябва да поемат членовете на мрежата? 
- Как може потенциални членове да могат да бъдат насърчени да се присъединят към мрежата? 
- Кой трябва да направи това? 
- Кога трябва да се проведе първата среща? 
- Какво трябва да включва дневният ред? 
- Каква трябва да е структурата? 
- Как трябва да се вземат решенията? 
- Каква трябва да е формата на ръководството? 
- Как трябва да функционира сътрудничеството? 
- Как трябва да се организира информационния поток? 
- Как трябва да се решават потенциални конфликти? 
- Как трябва да се разработи план за действие? 
- Как могат да се получат необходимите ресурси? 
- Как трябва да се наблюдава и оценява плана за действие? 
- Какъв вид подкрепа е необходим на мрежата да функционира (например, секретарска по-

мощ)? Как може да се получи тази подкрепа? 

Застъпническата дейност до голяма степен се основава на ефективна комуникация, и поради тази 
причина членовете на застъпническата мрежа трябва да притежават или да развият умения, които 
осигуряват най-добрата възможна комуникацията. Това е от решаващо значение не само за контак-
ти със създателите на политиката, но и за поддържане на добри работни отношения в рамките на 
мрежата. Необходимите умения са свързани с формулиране на становища, изразяване на мисли и 
чувства, предаване на съобщения, изнасяне на презентации с високо качество и разчитане на невер-
бални сигнали, както и активно слушане и насърчаване на други говорители да се изкажат. 
От съществено значение за успеха на застъпническия екип е те да разбират как функцинира полити-
ката на местно ниво. Членовете на застъпническия екип трябва да знаят как се създават политиките 
(процедури, формални правила и условия), който е включен в този процес и в какво качество, какви 
са правомощията на отделните участници и т.н. След събирането на цялата тази информация е 
възможно да се идентифицират реалистични цели и най-ефикасните подходи към тези, които вземат 
решения за политиката, за да се постигнат тези цели. Членовете на мрежата трябва да демонстри-
рат тези знания, тъй като много политици възприемат неправителствените организации, като органи-
зации без познания и опит, необходими за участие в процеса на формулиране на политики. Такива 
нагласи блокират усилията за застъпничество и могат да доведат до отказ от сътрудничество. 

53. Застъпничеството - инструментариум", Застъпници за младежта във Вашингтон, на разположение на адрес: 
www.advocatesforyouth.org/publications/advocacykit.pdf. 
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Време за размисъл 

1. Как бихте оценили Вашите комуникационни умения? Какви са Вашите силни и слаби страни? 
2. Как се създават политики във Вашата страна? 
3. Как се създават политики във Вашия регион или местната Ви общност? 
4. Били ли сте някога участник в процеса на формулирането или реализирането на полити-

ката? В какво качество? 
s о 
£ Стъпки в застъпническия процес54 

^ Стъпка 1 - Определяне на въпроса 
g Мрежата трябва да се споразумее кой въпрос да подкрепя с цел насърчаване на промяна в поли-
|5 тиката. Този въпрос трябва да бъде в съответствие с мисията на мрежата и трябва да отговаря на 
<| предварително съгласувани критерии. 

® Стъпка 2 - Поставяне на цели и задачи 

я Мрежата трябва накратко да определи какво иска да постигне в дългосрочен план (цели) и след 
t» това да планира набор от конкретни, измерими и краткосрочни постижения, които ще допринесат за 
§ постигането на целите. 
Ц 
я Стъпка 3 - Определяне на целевата аудитория 
s 
<» Основната целева аудитория са създателите на политиката, които имат власт да въвеждат нова 
н политика или промяна в политиката. Вторичната целева аудитория са всички, които имат достъп 
g до и могат да влияят върху основната целева аудитория, като например други автори на политики, 

политици, служители на местната власт, медиите, местните лидери и т.н. Мрежата трябва да опре-
дели кои са тези лица или групи, каква власт имат и какво е тяхното отношение към предложената 
промяна на политиката (а именно дали те са за, против или са неутрални). 

степен от базата на подкрепата, така че трябва да има достатъчно време и ресурси, планирани за 

се со 
св н а св 
* Стъпка 4 - Изграждане на подкрепа св 
S Членовете на мрежата трябва да търсят подкрепа сред тези организации, институции, мрежи, граж-
g дански групи, коалиции, активисти или лица, които се интересуват от поставения въпрос и които биха 
о били склонни да им помогнат да постигнат целите си. Успехът на инициативата зависи до голяма 
в ш 
се тази задача. 
<е 

Стъпка 5 - Разработване на послание 
s Застъпническите послания трябва да бъдат формулирани по такъв начин, че целевата аудитория да 
Ц бъде убедена да предложи подкрепата си за предложението на мрежата. В тази връзка посланието 
^ трябва да бъде съобразено с профила на целевата аудитория и трябва ясно да изразява какви са 
s очакванията. 
£ ^ Стъпка 6 - Създаване на канали за комуникация 
s Вашата целева аудитория ще определи избора на каналите за комуникация. Необходимо е да се 

използват различни начини за предаване на съобщението за застъпничество - когато се опитвате 
да достигнете до вземащите решения, когато искате да образовате местната общност или когато 
търсите подкрепа от съмишленици (групи и индивиди). На местно ниво, комуникационните канали 
могат да включват съобщения на пресата в местните медии, местни дебати, срещи с политици и 
оповестяване на факти и т.н. 

54. Моделът е представен в Изграждане на мрежа за промяна в политиката. Наръчник за обучение по застъп-
9 6 ничество, Политически Проект , 1999 , стр. III-7-III-9. 
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Стъпка 7 - Набиране на средства 

Застъпническите инициативи се нуждаят от финансова помощ за покриване на разходите за ма-
териали, пътувания (например за присъствие на срещи с вземащите решения), инфраструктурни 
разноски (като например наемане под наем на място за среща) и разходи за комуникация между 
членовете на мрежата и т.н. За да не се разчита само на финансови вноски от членовете на мрежата, 
в началото на процеса на застъпничеството може да се създаде стратегия за набиране на средства, 
която да спомогне за генериране на външна финансова подкрепа. 

Стъпка 8 - Разработване на план за изпълнение 
Мрежата трябва да планира как ще протече цялостната застъпническа кампания. Планът трябва да 
включва списък на всички дейности и задачи и следва да специфицира отговорностите, определени 
за всеки човек или група. Нужно е също така в плана да се посочи времева рамка за приключване 
на всички дейности, да се изброят необходимите ресурси, както и да обясни как ще се получат тези 
ресурси. 

Текущи дейности 
- Събирането на данни е важно на различните етапи от цялата застъпническа кампания. То е 

полезно за определяне на основните въпроси, които трябва да бъдат разгледани при разра-
ботването на подходящи цели; при формулирането на посланието на застъпничеството, кога-
то се търси подкрепа; и също така, когато се оказва влияние върху създателите на политиката; 

- В цялостния процес на застъпническата кампания трябва да има мониторинг и оценка. И 
двете дейности трябва да се планират предварително, така че да се направи оценка на на-
предъка и резултатите. 

Застъпничеството е много мощен метод за постигане на промени в политиката или започване на раз-
работването на нови политики в различни контексти и на различни нива. Неговият потенциал обаче 
не се използва достатъчно активно в местните общности (особено във връзка с проблемите на мла-
дежта), независимо от факта, че застъпничество много улеснява установяването на лични контакти 
с местните създатели на политики и изграждането на преки връзки със засегнатите активни страни. 
До голяма степен това се случва, защото хората, които работят за и с младите хора, са убедени, че я 
застъпническата дейност изисква някои специални умения и компетенции, които те не притежават. я 
И те забравят, че застъпническата дейност се основава главно на ангажираността и мотивацията на я 
заинтересованите страни. о я 

Време за размисъл 

1. Какви промени в политиката ( младежка или в други области) могат да се възпол-

я X W ч (в 4 
5 

зват от процеса на застъпничество във Вашата общност или регион? 
2. Кой би имал интерес от подпомагане на такава промяна в политиката? 
3. Към каква целева аудитория трябва да се подхожди? 
4. Кои канали за комуникация биха били най-ефикасни? 
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Раздел обучение 
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Изпълнението на работата по участието с помощта на ревизираната Харта като практически инстру-
мент изисква определена степен на знания, умения и правилно отношение към участието на мла-
дите хора. В резултат на това всички, които се интересуват от участието на младите хора на местно 
ниво, може да се нуждаят от специално обучение и подкрепа. Тези нужди могат да бъдат адресирани 
по различни начини. Един от начините да се отговори на тези нужди е чрез обучения на които се 
разглеждат различни измерения на младежкото участие и които помагат на участниците да открият 
възможности за използване на ревизираната Харта в собствения им контекст. Информация, която 
помага за подготовката на такива обучения е на разположение в интернет или директно в организа-
ции, работещи в сферата на обучението за участие. 

В тази глава ще опишем различни обучителни дейности, които могат да се използват като част от 
обучението, свързано с участието на младите хора като цяло, или специално с Хартата. Тези дей-
ности са приети от различни образователни източници или са разработени за нуждите на настоящия 
наръчник. 

Представените методи са: 

Диамант на политиките 
Човешки сандвичи 
Ножове и вилици 
Стълба на участието 
Среща с кмета 
Решетка на участието 
Снежна топка на участието 
Времева линия на участието 
Права и участие 
RMSOS (ПСМВП) шарада 
Ролеви игри въз основа на Хартата 
Упражнение за твърдения 
Триъгълник на сътрудничеството 
Вярно или грешно? 
Какво можеш да направиш за мен? 
На посещение в Джунезия 
Какво ще стане, ако не се случи? 
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Симулационно упражнение „Младежта в действие" 
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Диамант на политиките 

Наименование Диамант на политиките 

Тема Местни политики, поощряващи младежкото участие 

Пример Кое е най-важното? 

Размер на групата Без ограничение 

Време 90 минути 

Задачи - представяне на съдържанието на ревизираната Харта 
- преглед на местните политики, насърчаващи младежкото 

участие 
- стимулиране на дискусия за местните младежки политики в 

контескта на участниците 
- стимулиране на умения за преговори 

Подготовка Да се копират комплектите от карти за всяка малка група, 
участваща в упражнението „Диамант на политиките" 

Материали Един комплект карти за всяка малка група 

Инструкции 1. Попитайте участниците какво разбират под термина „местна 
политика" 

2. Представете накратко различните секторни политики, 
описани в ревизираната Харта 

3. Разделете участниците в малки групи от по 4 човека, които 
идват от един и същи регион ( от една страна или в рамките 
на Европа ) и раздайте комплект от карти на всяка група 

4. Обяснете процедурата. Всяка група трябва кратко да 
обсъди актуалността на политиките, посочени в картите, и 
тяхния собствен контекст. След това трябва да се договори 
кои политики са най-актуални, по-малко актуални и кои най-
малко актуални за младежите в техните региони. Картите 
с политиките трябва след това да се наредят по модела на 
диаманта. Картата с най-актуалната политика трябва да се 
сложи на върха на диаманта. Под нея се слагат две карти 
една до друга и те представляват следващите по важност 
политики. Средата на диаманта се прави от три карти, 
представящи средно актуалните политики. Под тях идват 
две карти с по-малко актуалните политики, а накрая, на 
долната страна на диаманта се поставя една карта, която 
представя най-малко актуалната политика за контекста на 
участниците. 

5. Помолете групите да презентират своите диаманти на 
другите и да обяснят своя избор. 
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Обсъждане и оценка Задайте на участниците следните въпроси: 

1. Какво означава за Вас „актуален"? Как дефинирате тази 
дума за целите на упражнението? 

2. Кои политики са считани за най-актуални от всички групи? 
Защо? 

3. Какви са разликите между диамантите? 
4. Как местните политики влияят върху участието на младите 

хора? 
5. Доволни ли сте от резултатите от Вашата работа? Защо? 
6. Какво влияние имахте в целия процес на договарянето? 
7. Какво научихте от това упражнение? 

Варианти 1. Вместо да се представят секторните политики на Хартата, 
фасилитаторът може да попита участниците какви местни 
политики съществуват, които са важни за младите хора в 
техните местни общности или региони. 

2. Ако участниците са запознати с Хартата, фасилитаторът 
може ги попита какво си спомнят те да се споменава в 
Хартата за секторните политики. 

Приложени документи Диамант на политиките - примерен комплект от карти 
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-> Диамант на политиките - примерен комплект от карти 
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Политика за спорт, свободно време, 
организационен живот 

Политика за насърчаване 
на младежката заетост 

Специална политика 
за селските райони 

Обучителна политика за стимулиране 
на младежкото участие 

Политика за устойчиво развитие 
и за околната среда 

Антидискриминационна политика 

Транспортна политика Здравна политика 

Политика за мобилност и обмени 

Човешки сандвичи 

Наименование Човешки сандвичи 
Източник: Курс по обучение за активно младежко участие, 
Европейски младежки център, Страсбург, 2007 

Тема Запознаване на участниците и разглеждане на реалностите 
на младежкото участие 

Пример Аз и моята реалност в младежкото участие 

Размер на групите 12-35 

Времетраене 1 час 

Задачи - да се запознаят помежду си 

- да споделят опит от реално младежко участие, свързано с 
общностите и организациите на участниците 

- изучаване на опита от младежкото участие 

Подготовка Необходима е подготвена голяма зала или пространство с 
обозначени четири тематични ъгли за споделяне 

Материали Хартия А3, маркери или цветни моливи, музика 
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Инструкции Индивидуална подготовка - 15 минути 
Участниците получават два листа хартия A3 и маркери или цветни 
моливи. 
На всеки от тях те могат да рисуват или да пишат относно следните 
аспекти от техния живот/ опит: 

- личен аспект (семейство, учене, свободно време ....); 
- организация / работа; 
- общност / млади хора - характеристики; 
- опит от младежко участие (свързано с конкретни действия) 

Споделяне - 40 минути 
След като участниците са готови, те трябва да се облекат като 
човешки сандвичи между два листа хартия А3 (единия лист отпред, 
другия отзад). 

След това те се събират в средата на голямата зала или пространство 
с четирите тематични ъгли, които трябва да са същите като тези на 
техните листове A3. 
Обясняват се ъглите и участниците получават инструкции, че има 
четири тура и те трябва да минат през всички ъгли по време на 
упражнението. 
Пуска се музика и участниците се смесват и разглеждат „сандвичите 
на другите". 
Когато фасилитаторът спре музиката, участниците трябва да си 
изберат един ъгъл и да обменят информация по темите, изобразени 
на техните „сандвичи" (например организация/работа). 
След 10 минути фасилитаторът отново пуска музиката и „човешките 
сандвичи" се събират в средата. Когато музиката спре, те трябва да 
изберат нов ъгъл. 
Това се повтаря четири пъти. 

Обсъждане и оценка няма 

Ножове и вилици 

Наименование Ножове и вилици 
Източник: PLA бележки (2001), издание 42, стр. 66-68, IIED Лондон, 
Джош Ливин 

Тема Принципи на участие 

Пример Да участвам ли или да не участвам? 

Големина на групите 6-20 
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Време 60 минути 

Задачи - да се представят на участниците някои от принципите на участие; 
- да се разгледа как овластяването зависи от прозрачността и 

споделянето; 
- да се опита ситуация, в която участието е предизвикателство. 

Подготовка Да се намери един играч от групата на участниците, който да се 
запознае с тайното правило на играта 

Материали Нож и вилица 
Дъска ( флипчарт ), хартия , маркери 

Инструкции 1. Участниците седят в кръг 

2 Кажете на всички, че правилата на играта ще бъдат обяснени 
само веднъж, така че те трябва да слушат внимателно 

3. Обяснете на участниците да се концентрират как се чувстват по 
време на играта 

4 Участниците са поканени за си подават ножа и вилицата, 
кръстосани или некръстосани, на лицето, което седи до тях. 
Когато го направят, те трябва да кажат на цялата група дали 
ножа и вилицата са били кръстосани или не. Фасилитаторът 
тогава ще им каже дали са прави или не. 

5 Не давайте повече инструкции, дори и да има още въпроси. 

6. Фасилитаторът започва цялата игра. Тайното правило е че 
обявяването „кръстосани" или „некръстосани" не зависи от 
положението на ножа и вилицата, а от позицията на краката на 
говорещия - дали те са кръстосани или не. Ножът и вилицата 
могат да са в каквото положение пожелае играчът, но те ще са 
в правилна позиция само ако тяхното обявяване съвпадне с 
положението на краката на играча. 

7 

8 

След 10 минути играта спира, тъй като нормално това е 
достатъчно време участниците да изпитат цялата гама от 
емоции. 

Попитайте тези, които не са открили тайното правило, как се 
чувстват. Запишете техните отговори на дъската. 

9 Попитайте тези, които са разбрали тайното правило, как се 
чувстват. Запишете техните отговори на дъската. 

10. Помолете някой от групата да обясни тайното правило на 
останалите от групата. 

11 . Попитайте участниците, които са открили тайното правило, 
защо не са го споделили с другите ( те рядко правят това). 
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Обсъждане и оценка 1. Попитайте участниците каква връзка виждат между техния опит 
по време на упражнението (и нещата, които са преживели по 
време на упражнението) и участието. Кои аспекти от участието 
са засегнати в това упражнение? 

2. Разделете играчите за работа в малки групи (две или четири 
групи). Всяка от тях трябва да се фокусира върху следните 
въпроси: 

Комплекс А: 
A. Когато не съм овластен се чуствам 
Б. Към тези, които ми отнемат правомощията, 
изпитвам 
B. Примери са 
Г. Не сме в състояние да участваме, когато 

Комплекс Б 
Д. Когато съм овластен, чувствам 
Е. Към тези, които ми дават правомощия, изпитвам 
Ж. Примери са .... 
З. Ние сме в състояние да участваме, когато 

3. Ако има повече от две групи, помолете групите, работещи с 
комплект А да седнат заедно и групите с комплект Б също да 
седнат заедно. Те трябва да обменят идеи и да ги запишат на 
дъската. 

4. Помолете групите да презентират резултатите от тяхната работа. 
5. Инициирайте пленарен дебат за ползите от участието и 

недостатъците на неучастието. 

Съвети за фасилитатора - лицето, с което сте споделили тайното правило преди започването 
на играта, трябва да седи срещу вас в кръга, така че двамата да 
можете да проверите дали краката на играчите са кръстосани или не 

- бъдете внимателни, когато правите това упражнение, тъй като 
хората могат да станат доста отбранителни и емоционални. 

Варианти - обсъждането може да се фокусира върху ролята на споделената 
информация, факти и правила, които дават възможност на хората 
да участват 

- това упражнение може да се използва за представяне на подхода 
на Хартата към младежкото участие, който се основава на права, 
средства, място, възможности и подкрепа (RMSOS или ПСМВП 
подхода). 

w s s 
w T 
^ 

\ o 
o 
c: w 
to ce Cu 

a 

105 

» 



н о са s 
* 
к S S 

S о S U W а 

к S S 
S3 
S 

W н S 
* 
3 4 
5 
се S 
0> S н и (в 

св со 
св н а св * 
св X и >s 
е о а са ш 
св н св 5 св 
6 S 
со S са w а 
S 
£ 
X 
S 
S 
т (0 а св X 
А 

Стълба на участието 

Наименование Стълба на участието 

Източник: Курс на обучение по Развитие и прилагане на проекти 
с участие на местно и регионално ниво, Европейски младежки 
център, Страсбург, 2005 

Тема Прилагане на проекти за участие 

Пример Доколко Вашият проект дава възможност за „участие" ? 

Големина на групите Без ограничение 

Време 90 минути 

Задачи - разсъждаване върху възможните степени на младежко участие в 
рамките на един проект; 

- въвеждане на концепцията за стълбата на участието 

- предоставяне на рамка за оценка на нивото на участие на 
младежите в проекти 

- събиране на идеи за критерии за проекти с участието 

Подготовка На голям лист хартия (или с хартиено тиксо на земята ) трябва да 
се нарисува голяма картина на стълбата на участие на Роджер Харт 

Материали Не са необходими 

Инструкции 1. Представете концепцията за степента / нивата на младежко 
участие и модела на стълбата на участието 

2. Помолете участниците да си помислят кое стъпало от стълбата 
на участие най-добре представя степента на участие на младите 
хора в техния проект или общност; 

3. Поканете участниците да застанат до съответното стъпало на 
стълбата; 

4. Попитайте участниците къде се появява вашият проект на 
стълбата на участието? Как знаете за това? 

5. Поканете участниците да направят мозъчна атака относно 
възможните начини за осигуряване на по-пълноценно участие на 
младежите в техния проект 

6. Индивидуален размисъл: кои от идеите, генерирани при 
мозъчната атака, мога да използвам в моя проект? Защо и как? 

Обсъждане 
и оценка 

Задайте следните въпроси на участниците: 

- В каква степен намирате модела на стълбата на участие за полезен 
във Вашата работа и Вашата ситуация? 

- Какви са ограниченията при този модел? 
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Съвети за фасилитатора Обяснете, че целта на тази дейност не е да се достигне до най-
високото стъпало на стълбата и че най-високото стъпало не значи 
непременно най-доброто стъпало! Можете да използвате стъпала 
без номера или с друга форма (например цвете, вижте приложението) 

Варианти Това упражнение може да се отнесе не само към младежки проекти, 
но и към младежкото участие в различни институции или организации 

Приложени документи Описание на концепцията за стълбата на участие (Източник: Глава 1 
от настоящия наръчник ) 

- > СТЪЛБА НА УЧАСТИЕТО - Обяснително описание 

Стъпало 8: Споделено взимане на решения 

Стъпало 7: Младежите са водещи и инициатори 

Стъпало 6: Инициативата е от възрастни, 
споделено вземане на решения 

Стъпало 5: Младите хора са консултирани 
и информирани 

Стъпало 4: Младите хора получават задачи 
и са информирани 

Стъпало 3: Младите хора 
със символично участие 

Стъпало 2: Младите хора като декорация 

Стъпало 1: Младите хора са манипулирани 

А д а п т и р а н а от: Харт, Р., Детското участие: 
от символично участие към гражданство, 

Изследователски Ц е н т ъ р на У Н И Ц Е Ф Иноченти , 
Ф л о р е н ц и я 1992 

Стъпало 8: Споделено взимане на решения 
Проектите или идеите се инициират от млади хора, 
които канят възрастните да участват в процеса на 
вземане на решения като партньори 
Стъпало 7: Младежите са водещи и инициатори 
Проектите или идеите са инициирани и ръководени 
от млади хора; може да участват възрастни, за да 
предоставят необходимата подкрепа, но проектът 
може да продължи и без тяхната намеса. 
Стъпало 6: Инициативата е от възрастни, споделе-
но вземане на решения 

Възрастни инициират проекти, но младите хора са 
поканени да споделят вземането на решения и от-
говорностите като равностойни партньори. 
Стъпало 5: Младите хора са консултирани и инфор-
мирани 
Проектите са инициирани и ръководени от възраст-
ни, но младите хора дават съвети и предложения и 
са информирани как тези предложения допринасят 
за окончателните решения или резултати. 
Стъпало 4: Младите хора получават задачи и са ин-
формирани 
Проектите са инициирани и ръководени от възрастни; 
младите хора са поканени да изпълняват някои спе-
цифични роли или задачи в рамките на проекта, но те 
са наясно какво влияние имат в действителност. 
Стъпало 3: Младите хора със символично участие 
Младите хора получават някои роли в рамките на 
проекти, но те нямат реално влияние върху никакви 
решения. Създава се илюзията (нарочно или невол-
но), че младите хора участват, но в действителност 
те нямат избор какво да правят и как да го правят. 
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Стъпало 2: Младите хора като декорация 
Младите хора са необходими в проекта, за да представляват младежта като онеправдана група. Те 
нямат смислена роля (освен да присъстват ) и - както се случва с всички декорации - са поставени 
на видно място в рамките на проект или организация, така че да могат лесно да бъдат видяни от 
външни лица. 
Стъпало 1: Младите хора са манипулирани 
Младите хора са поканени да вземат участие в проекта, но те нямат реално влияние върху решени-
ята и резултатите от тях. В действителност, тяхното присъствие се използва за постигане на някаква 
друга цел, като спечелване на местните избори, създаване на по-добро впечатление за определена 
институция или обезпечаване на някои допълнителни средства от институции, които подпомагат 
участието на младите хора. 

> ЦВЕТЕ НА УЧАСТИЕТО - Обяснение 

Източник: Фондация Избор за младежта и Сексуалността, Холандия, вдъхновено от стълбата 
на участието на Роджер Харт 

ЦВЕТЕ НА УЧАСТИЕТО 
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Среща с кмета 

Наименование Среща с кмета 
Източник: Обучителен курс за активно младежко участие, Европейски 
младежки център, Страсбург, 2007 

Тема Сътрудничество между неправителствени организации и местни власти 

Пример Да създадем екип 

Големина на групата 12-35 

Време 120 минути 

Задачи - конфронтиране на участниците с техните собствени практики на младежко 
участие 

- обмисляне на стратегии за комуникация и сътрудничество между младежки 
НПО-та и местни власти 

- идентифициране на аспекти за подобрение 
Подготовка Копиране и възможно адаптиране на конкретен казус, кратка информация 

за подготовка на екипа на местните институции, подготовка на място на 
срещата 

Материали Някои дрехи за представителите на местните власти (например вратовръза, 
сако и др.) 

Инструкции 1. Работен казус по групи - 45 минути 
Участниците са разделени на малки групи. Всяка от групите представлява 
младежки общностен център (НПО). Всички групи получават един и същи 
казуси и трябва да се подготвят за среща с местните власти. 
Казусът е написан под формата на писмо-покана за среща на екипа с цел да 
се подготви консултативна среща с кмета и други представители на местните 
власти. 
Фасилитаторът обикаля по групите, за да се увери, че те са разбрали 
задачата и да изясни възможни въпроси от страна на участниците. 
Ако има няколко групи, модераторът може да влезе в ролята на координатор 
от обединяваща младежка НПО, която организира срещата с кмета. 
Казус 
„Покана от координатора (фасилитатора) на „Просто го направи" -
Обединяваща младежка организация 
Уважаеми членове на екипа, 
Ние всички работим заедно в общностния център на младежта в квартал на 
град Страсбург. 
От няколко месеца се наблюдават все повече и повече признаци, които 
показват, че младите хора са недоволни от положението си (условия на 
живот, ситуация с трудовата заетост и т.н.). 
Наскоро имаше изолирани незначителни събития, с които някои млади 
хора започнаха да изразяват недоволството си чрез насилие (разбиване на 
спортен център, супермаркети и т.н.). 
Преди две седмици група от младежи и полицаи влязоха в конфликт, който 
прерастна в бой. В резултат на това един млад човек е тежко ранен и е в 
болница, а други двама са били арестувани. 
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Оттогава ситуацията се влошава: 
- Някои младежи са започнали да горят автомобили в района, като броят 

на запалените коли нараства все повече; 
- Подобни прояви са започнали да се случват и в други райони на града; 
- Всяка вечер има сблъсъци с полицията; 
- Други младежи искат да покажат, че има и алтернативни начини на 

изразяване и започнаха да организират мирни протести, на които 
изгарят личните си карти в символ на това, че дори и законно да се 
водят равноправни граждани, в действителност не са, тъй като считат, 
че нямат еднакви права и възможности. 

Ние от общностния младежки център призоваваме към реакция ! 
Затова организираме среща на нашата организация, на която ще работим 
по две направления: 

1. Краткосрочен план за действие : какво конкретно да се предприеме и 
как да се опитаме да избегнем по-нататъшни инциденти. 

2. План за средносрочни действия : след една година има местни избори и 
ние трябва да използваме възможността да започнем сега да лобираме 
пред местните власти, като направим стратегическо предложение, което 
включва насоки за работа, образователен подход, стъпки и конкретни 
действия. 

Посочените по-горе събития са започнали да се случват и в други райони на 
града. Останалите клонове на нашата организация в тези области също ще 
се включват в тази среща. 

След срещата ни ще се проведе още една среща с представители на 
община Страсбург и други представители на младежките структури от други 
квартали, за да представим нашите предложения / стратегии. 

Нашата задача ще бъде двама от нашите представители да направят ясна 
презентация стратегията ни. 

Много благодаря за сътрудничество и ще се видим по време на срещата. 

Координаторът на „Просто го направи". 

(Забележка: казусът / поканата следва да бъдат адаптирани в съответствие 
със задачите на срещатата и упражнението.) 

Роли и насоки за кратко информиране на представителите на местната 
власт 

Роли 

- Кмет; 

- Политически съветник, отговарящ за вътрешните въпроси и сигурността; 

- Заместник-кмет, отговарящ за въпросите на младежта. 

Ролите могат да се играят също и от членове на екипа, които не са отговорни 
за представяне, фасилитиране или обсъждане на упражнението. 
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Насоки за информирането на представителите на местните власти: 

- Тримата представители на местните власти трябва да имат различни 
подходи в изказванията си. Например: кметът - търси бързо и добро 
решение за целия град (като взима предвид аргументите на неговите/ 
нейните колеги); политическият съветник - трябва да гарантира 
сигурността на гражданите, защитава обществения ред и законите, не 
вярва в отговорността на младежите; заместник-кметът - отговаря за 
младежта и е в контакт с младежки НПО-та, следователно подкрепя 
решение, което включва и подпомага младите хора и младежките 
неправителствени организации в по-дългосрочна перспектива. 

- За достоверност на ролите си участниците са свободни да импровизират 
според представите им за среща от реалния живот, но може да се 
наложи се съберат предварително, за да изяснят подходите си. 

- Кметът е модератор срещата, тъй като той / тя е домакин. 
2. Среща между младежките организации и местните власти - 30 минути 

Всяка от младежките НПО-та (работни групи) изпраща двама членове от 
организацията на срещата с кмета; за за съжаление „координаторът" на 
„Просто го направи" не присъства. 
Кметът открива срещата и обявява максималната продължителност на 
срещата - около 30 минути. 
Темата на срещата е да се обсъдят предложенията на младежките 
неправителствени организации и да се вземе решение за възможно 
действие за преодоляване на създалата се ситуация. 
Останалата част от участниците са активни наблюдатели на срещата. Чрез 
фасилитатора (координатора) те имат възможност да изпращат бележки на 
своите колеги, които представляват тяхната НПО на срещата. 
3. Излизане от ролите 
Трябва да се направи преди обсъждането на упражнението. Фасилитаторът 
може да избере метода. 

Обсъждане 
и оценка 

1. Чувства: 
- Генерално? В работните групи по казуса? В ролята, която всеки 
изпълнява? 

2. Процес: 
- Беше ли лесна подготовката на стратегиите в работните групи? Защо? 

3. Резултати: 
- Какво мислите за резултатите? Актуални ли са в случая предложенията? 

Какво липсва? Открихте ли аспекти, които можете да подобрите в 
практиката си? 

4. Връзка с реалността: 

- Има ли някаква връзка между упражнението и реалността? 
- Какво научихте от това упражнение? Какво можете да използвате във 

Вашата практика? 
- Имате ли коментари или съвети по отношение на сътрудничеството с 

местните власти? 
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Решетка на участието 

Тема Решетка на участието 
Източник: Клер Ларднер, Кларити къмпъни 
www.clarity-scotland.pwp.blueyonder.co.uk 

Тема Власт срещу участие в проект 

Пример Кой е овластен (има правомощия)? 

Големина на групите Без ограничения 

Време 60 минути 

Задачи - разбиране на сложността на измеренията на участието 
- оценка на степента на овластяване, предоставяна от различните форми 

на участие или от конкретни проекти 
- предоставяне на конкретен инструментариум за сравняване на 

различните форми на участие 

Подготовка Изнасяне на кратка презентация на „модела за яснота на участието" на 
базата на раздадения изпринтен материал 

Материали Копия от модела за яснота на решетката на участие за раздаване на 
участниците 

Инструкции 1. Помолете участниците да помислят за конкретен младежки проект, в 
който са включени.Като използват модела за яснота на участието, те 
трябва да оценят степента, до която възрастните и младежите имат 
власт в този проект. 

2. Поканете участниците да споделят резултатите от работата си в групи 
по четирима 

3. Дайте думата на всички за коментари, бележк или въпроси. 
4. Стартирайте дискусия на тема: „Как властовите отношения в рамките на 

един проект влияят върху участието на младите хора?" 

Обсъждане и оценка Задайте на участниците следните въпроси: 
1. Изненадани ли сте от резултатите на Вашата оценка? Защо? 
2. Научихте ли нещо ново за Вашия проект?Какво ? 
3. До каква степен според Вас този модел е полезен във Вашата младежка 
работа? 
4. По Ваше мнение, какво е неободимо за достигане до „идеално" 

споделяне на властта между участниците? 
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Приложени 
документи Модел за яснотата на участието - изпринтени копия 

МОДЕЛ ЗА ЯСНОТАТА НА УЧАСТИЕТО ^ 
Източник: Клер Ларднер, Кларити къмпъни, www.clarity-scotland.pwp.blueyonder.co.uk 

Възрастните инициират 
идеята за проекта 

м— • Младите хора инициират 
проекта 

Възрастните вземат 
решение за дневния ред 
(това, което се обсъжда) 

<4— • Младите хора вземат 
решение за дневния ред 
(това, което се обсъжда) 

Възрастните вземат 
решенията 

• Младите вземат решенията 

Възрастните имат 
най-голяма част 
от информацията, 
необходима за вземане 
на решения 

М— • 

Младите хора имат 
най-голяма част 
от информацията, 
необходима за вземане на 
решения 

Възрастните предприемат 
действия за прилагане на 
решенията 

• 
Младите хора предприемат 
действия за прилагане на 
решенията 

Структурата на участие 
дублира начина на 
действие на възрастните 
(по-скоро формален) 

Структурата на участие 
дублира начина на 
действие на младите хора 
(по-скоро неформален) 

Възрастните имат власт Властта е разделена Младите хора имат власт 

Снежна топка на участието 

Наименование Снежна топка на участието 

Тема Дефиниране на участието 

Участие в процеса на взимане на решение 

Пример Дали младежкото участие означава за теб това, което означава за мен? 

Големина на групите 8,16 или 24 участника 

Време 60 минути 

Задачи - изказване на различни разбирания на младежкото участие 

- разсъждения по различните схващания , концепции и измерения на 
младежкото участие 

- разсъждения по включването на участниците в процеса на взимане на 
решения 

Подготовка Не е необходима 

Материали Дъски ( флипчарти), маркери 
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Инструкции 1. Помолете участниците да напишат на лист хартия своята дефиниция 
на участието на младите хора (индивидуална работа). 

2. Участниците си намират партньор и работят по двойки. Всяки от тях 
трябва да представи своята собствена дефиниция и след това да се 
споразумеят за обща дефиниция за двамата. 
3. След това двойките формират групи от по четири човека. Всяка 

двойка представя своята дефиниция и после двете двойки трябва да 
изготвят дефиниция, която е приемлива за всичките четирима членове 
от групата. 

4. Групи от по четири сега формират групи от осем човека. Представят 
се всички дефиниции и се стига до окончателната дефиниция, 
приемлива за всички в групата. 

5. В пленарната дискусия всяка от групите представя своята дефиниция, 
следва време за коментари и обяснения. 

6. Представете някои „официални дефиниции" на участието на младите 
хора и направете сравнение. 

Обсъждане 
и оценка 

Дискусия за резултатите (дефинициите): 

1. До каква степен дефинициите на различните групи са подобни? 

2. Кои са основните разлики? 

3. Към какви аспекти на младежкото участието се отнасят тези 
дефиниции? 

4. Беше ли трудно да се излезе с обща дефиниция? Защо? 

5. До каква степен бяхте готови да отстъпите или да се откажете от 
част от Вашата дефиниция, за да се постигне общо съгласие? 

Обсъждане на процеса на вземане на решения: 

1. Каква беше Вашата роля във формулирането на дефиниции на 
различните етапи (по двойки, групи от по четири човека и т.н.)? Как 
се почувствахте в тази роля? 

2. Успяхте ли да участвате в степента, която искахте? Ако не, защо не? 

3. Какво Ви помогна да участвате? 

4. Какво попречи на участието Ви? 

5. Как дефиницията на участието, представена в пленарната дискусия 
се отнася към Вашия опит на участие, придобит в това упражнение? 

Варианти Може би ще е интересно да имате няколко наблюдатели на процеса, 
които да дадат обратна връзка как отделните групи са процедирали 
и какви стратегии са използвали. Хората не винаги са наясно със 
собствените си роли и собствения си начин на поведение. 
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Времева Линия на участието 
Наименование Времева Линия на участието 

Източник : неизвестен 
Тема Представяне на личен опит с младежко участие 
Пример Каква е Вашата история? 
Големина на групите 4 - 25 

Време 30-60 минути 
Задачи - споделяне на опита на участниците с младежко участие; 

- разсъждения относно различните начини, по които хората могат да 
участват в живота на някои организации или местни общности; 

- създаване на база за планиране на по-нататъшно участие в 
областта на младежкото участие. 

Подготовка Не е необходима 
Материали Голям лист хартия, така че всеки участник да може да нарисува 

своята линия на времето 
Много цветни моливи, маркери, цветна хартия, ножици, лепило, 
тиксо, снимки от стари списания и др. 

Инструкции 1. Като използват предоставените материали, участниците трябва 
да изготвят линия на времето, показваща основните етапи, които 
представят техния най-важен опит в сферата на младежкото 
участие, например: 
- Как и кога са участвали в организации, групи или общности; 
- Как и кога са се включили в подпомагане или насърчаване на 

младежкото участие. 
2. Участниците представят своите времеви линии и разказват за 

своя опит в сферата на младежкото участие. 
Обсъждане и оценка Задайте на участниците следните въпроси: 

1. За какъв вид опит с младежко участие става въпрос най-често? 
2. Какви са факторите за насърчаване на младите хора за участие, 

включително и на Вас самите? 
3. След като разгледахте времевите линии на другите, виждате ли 

елементи от вашите линии, които не сте добавили, но осъзнавате, 
че бихте могли да добавите? 

4. Всичките ли посочени елементи Ви се струват свързани с участие? 
По какъв начин? 

Съвети към 
фасилитатора 

- помолете участниците да нарисуват времевите си линии по такъв 
начин, че те всичките да се срещнат в централна точка върху листа 
хартия (например като слънчеви лъчи, а слънцето да е по средата). 
Тази централна точка представлява Вашето обучение; 

- ако групата е по-голяма от 16 човека, рисунките и презентациите 
могат да се направят на по-малки групи. 

Варианти Времевите линии могат да се фокусират върху по-конкретни въпроси 
на участието, например специфични нива на участие (европейско, 
национално, местно и др.) 
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Права и участие 
Наименование Права и участие 

Тема Права, свързани с младежкото участие 

Пример Какви са моите права? 

Големина на групите Минимум 8 човека 

Време 90 минути 

Задачи - преглед на различните права, които младите хора трябва да имат, за да 
упражнят участието си 

- изследване на отношението между правата на младежите и участието; 
- разсъждения на тема как правата на младите хора се зачитат в различни 

местни контексти. 

Подготовка Не е необходима 

Материали Дъска (флипчарт ) и маркери 

Инструкции 1. Участниците се разделят на групи от по четири до шест души. 
2. Помолете всяка група да запише максимален брой примери за права, 

свързани с участие, за които участниците се сещат в рамките на пет 
минути (примерите са за правата, необходими на младите хора да 
участват в живота на местната общност или регион). 

3. Съберете отговорите в пленарна дискусия. 
4. Помолете всяка група да избере 10 права от пленарния списък, които 

по тяхно мнение са от съществено значение за пълноценното участие 
на младите хора в местния контекст. 

5. Накарайте групите да представят своите списъци. 
6. Поканете всички на пленарна дискусия за обсъждане. 

Обсъждане и оценка Въпроси, свързани с резултатите от работата по групи: 

1. Какви са приликите между списъците (какви права са били споменати 
от всички или по-голямата част от групи)? 

2. Кои права не се появяват във всеки списък? Защо не? 
3. Какви критерии сте приложили да се реши дали дадено право е 

„от съществено значение" за участието или не? 
4. Как Вашите групи са постигнали съгласие за тези критерии? 

Въпроси, свързани с правата като цяло: 

5. Как правата, изброени от участниците, са свързани с участието на 
младите хора? 

6. Може ли тези права да бъдат считани за човешки права? Защо? 

Въпроси, свързани с местните ситуации на участниците: 

7. Кои права не се зачитат във Вашия собствен местен контекст? 
Защо? 

8. Как могат младите хора да претендират за тези права? 

» 



RMSOS (ПСМВП) шарада 

Наименование 
на упражнението 

RMSOS (ПСМВП) шарада 
Източник: Курс по обучение за Развитие и изпълнение на проекти с 
младежко участие на местно и регионално ново, Европейски младежки 
център Страсбург, 2005 

Тема Получаване на Първо впечатление от Хартата 
Пример Какво е ПСМВП ? 
Големина на групата 15-30 човека 
Време 40 минути 
Задачи - разсъждения по концепцията, обхвата и различните начин на разбиране 

на „младежкото участие"; 
- анализ на актуалността на различните концепции за участието в 

ежедневия живот и работата на участниците; 
- иницииране на дебат за отношението на младежта към участието. 

Подготовка Опростена презентация на Хартата, а именно какво представлява тя, какво е 
нейното предназначение и как тя се отразява на живота на отделните хора. 

Материали Хартата и адаптираната версия на Хартата за младите хора 

Дъска (флипчарт) 
Инструкции 1. Представете петте елемента на RMSOS ( ПСМВП): 

а. права; 
б. средства; 
в. място; 
д. възможности; 
д. подкрепа. 

2. Помолете участниците да се разделят на групи от по три до шест души. 
На всяка група се дава за обсъждане една от концепциите на ПСМВП и 
след това тя трябва да отговори на следните въпроси: 

а. Какво мислите че означава тази концепция? 
б. Какви са последствията от тази концепция за участието? 

3. Помолете групите да подготвят някаква творческа изява (песен, 
стихотворение, скеч, драма, пантомима, балет и т.н.), която представя 
основните заключения на техните дискусии. 

4. Поканете групи да изпълнят своите творчески изяви. 
5. Помолете останалата част от участниците да открият кои от елементите 

на ПСМВП са представени и как те интерпретират стихотворението, 
песента и т.н. 

Обсъждане 
и оценка 

В хода на пленарна дискусия участниците могат да бъдат помолени да 
разгледат всяка една от концепциите и да се опитат да излязат с общо 
разбиране какво имат предвид по отношение на Хартата и на участието на 
младите хора. 
Можете също така да отправите към участниците следните въпроси: 

1. Какво научихте за младежкото участие от това упражнение? 
2. Доколко е актуална и значима концепцията ПСМВП за вашата 

ситуация? 

Варианти За да стане по-забавно, участниците може да получат задачата да отгатнат 
коя концепция се презентира от другата група. Това също ще изясни 
доколко всички те интерпретират конципциите по сходен начин. 
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Ролева игра по Хартата 

Наименование 
на упражнението 

Ролева игра по Хартата 
Източник: Курс на обучение за Развитие и изпълнение на проекти за 
участие на местно и регионално ниво, Европейски младежки център 
Страсбург, 2005 

Тема Хартата в реалността 

Пример Опитайте да приложите Хартата в ежедневния живот 

Големина на групите Минимум 10 човека 

време 40 минути 

Задачи - да се покаже как ситуацията може да се модифицира чрез използване 
на Хартата 

- да се опитат различни аспекти от живота на младите хора, при които 
може да се използва Хартата 

Подготовка Не е необходима 

Материали Листовки, които описват различните роли 
В зависимост от въображението на участниците може да са необходими 
и други материали 

Инструкции 1. Разпределете участниците в групи от по четири до пет човека. 
Обяснете им, че те ще изиграят конкретна ситуация. 

2. Разпределете ролите на различните групи. 
3. Помолете ги да потърсят коя част от Хартата съответства на 

конкретната ситуация. 
4. Дайте на групите няколко минути, за да подготвят тяхната игра. 
5. Помолете ги да представят ситуацията пред другите, използвайки 

Ревизираната Харта за намиране на решение. 
6. Поканете участниците да споделят своите виждания за ситуациите и 

представените решения. 

Обсъждане и оценка Задайте на участниците следните въпроси: 
1. Каква беше целта на това упражнение? 
2. Как Хартата може да се приложи като инструмент в този случай? 
3. Каква връзка можете да направите между скечовете и Вашата лична 

ситуация? 
4. Беше ли упражнението полезно? Защо? 

Варианти За да направите ролите по-въздействащи, може да използвате комикси 
за демонстриране на ситуацията (вижте приложените примери). 

» 



Ролева Игра по Хартата - Листовки 

Жилищно настаняване 

Ситуацията с жилищното настаняване в Утопия не е добра. Има твърде малко жилища на достъп-
ни цени, които се предлагат за младите хора. Общината не предоставя информация за жилищата 
и поради ограничения в бюджета е по-скоро склонна да не предлага изобщо услуги за жилищно 
настаняване. Екипът играе ролята на група млади хора, протестиращи срещу лошата жилища ситу-
ацията в Утопия, след като са прочели статията за жилищното настаняване в адаптираната версия 
на Хартата. Представител на местните власти пристига и пита за какво е целият този шум наоколо. 
Представителят на младежите посочва съответния пасаж в Хартата. 

Образование 
Младите хора в Утопия имат достъп до образование и са помолени да изразят мненията си за екс-
курзии на класа, но не са поканени да коментират нищо, свързано с управлението на училището 
(това е пример за символично участие). Учителите и училищните власти не искат да изпуснат власт-
та и твърдят, че младите хора не действат достатъчно отговорно, за да бъдат взети на сериозно по 
въпроси за управлението на училището. Училищните власти дори поставят под въпрос демократич-
ното право на младите хора да бъдат включени в такива въпроси. Между ученик и учител възниква 
спор. Ученикът иска повече права за Ученическия съвет. Учителят не иска да се раздели с права, 
настоявайки, че младите хора не са готови да поемат отговорност. Представител на местната власт 
се намесва в спора със съответния пасаж от Хартата, който подкрепя позицията на ученика. 

Младите хора в Утопия имат ограничен достъп до медиите, по-специално до печатни медии, но ня-
мат никакъв достъп до телевизия и радио. Въпреки че местната телевизионна станция се управлява 
и е собственост на общината, от там твърдят, че младите хора не са достатъчно професионални и 
не може да им се гласува доверие да боравят със скъпо оборудване. Екипът е седнал в средата 
на стаята и гледа телевизия, като се чуват думи от рода на „защо да не можем да управляваме тая 
глупост?" Член на младежката организация казва, че неговата организация ще се заеме с този въп-
рос пред местната власт. Местната власт отговаря, че медиите имат задача да се грижат за всички 
поколения, но младите хора не са достатъчно надеждни, за да имат достъп до тези съоръжения. 
Младежките организации посочват съответния пасаж в Хартата, описващ важната роля на местните 
власти при осигуряването на подкрепа и обучение и т.н. 

Младежки парламент 
Утопия е имала Младежки парламент в продължение на две години и той е имал право да одобрява 
предложения, които да бъдат разгледани и да получат отговор от градския съвет. Градският съвет 
възприема младежкия парламент като инструмент за получаване на информация от първа ръка за 
нуждите и желанията на младите хора, живеещи в района. Екипът формира Младежки парламент, 
който заседава на вътрешно пленарно заседание на Градския съвет, което обсъжда антидискрими-
национните политики, заложени в Хартата. Един представител отнася тази дискусия до кмета, който 
от своя страна предлага някои от решенията, заложени в Хартата. 

Забележка: Това са само примери. В зависимост от групата, можете да използвате други секторни 
политики и примери. 
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Упражнение за твърдения 

Наименование 
на упражнението 

Упражнение за твърдение 

Тема Участие, дилеми, роли и отговорности 

Пример Решете, обсъдете и променете мнението си? 

Големина на групата Минимум 10 

Време 60 минути 

Задачи - повишаване на нивото на осъзнаване на собственото отношение 
на участниците и ограниченията им при работа по въпроси на 
участието; 

- разширяване на перспективите и подходите на участниците при 
работа с младежко участие; 

- използване и развитие на дискусионни умения. 

Подготовка Твърденията „съгласен/а съм" и „не съм съгласен/а" се написват на 
отделни страници на флипчарт. По средата на стаята се очертава 
линия, която показва границата между тези, които са съгласни и тези, 
които не са 

Материали Твърденията на флипчарта (по едно на отделна страница), маркери 

Инструкции 1. Започнете с кратко представяне на младежкото участие, 
значението на сътрудничеството между различните участници и 
предизвикателствата за участието в ежедневието. 

2. Обяснете, че сега ще прочетете поредица от твърдения, с които 
хората могат да са съгласни в по-голяма или по-малка степен. 

3. Подчертайте двете крайни позиции „Съгласен/а съм" и „Не съм 
съгласен/а". Помолете хората да се позиционират на съответната 
страна на линията. Тези, които не знаят къде да се позиционират, 
застават в средата. 

4. Прочетете твърденията едно по едно. След всяко твърдение дайте 
малко време на участниците да се позиционират. 

5. Помолете участниците да обяснят защо са избрали тази позиция и 
каква е тяхната гледна точка по въпроса. Обяснете, че участниците 
имат право да променят позицията си по време на дискусията. 
Опитайте се да дадете време на всички за обсъждане. 

6. След няколко минути, прочете следващото изявление. 

7. След като сте преминали през всички изявления, съберете групата 
отново за обсъждане. 
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Обсъждане и оценка Задайте на участниците следните въпроси: 

1. Как се чувствахте по време на това упражнение? 
2. Трудно ли Ви беше да направите избор къде да застанете? 

Защо? 
3. Какви аргументи бяха използвани? Базирани на факти или на 

емоции? 
4. Кои са по-ефективни? 
5. Има ли някакви сравнения между това, което хората направиха 

и казаха по време на упражнението и това, което правят в 
действителност? 

6. Валидни ли са твърденията ? 
7. Беше ли полезно упражнението ? Защо? 

Съвети към фасилитатора Фасилитаторът може да постави специален акцент върху следните 
въпроси: 

- Колко активно слушаме агрументите на другите хора? 

- Колко ясно изразяваме нашите позиции? Доколко сме постоянни в 
нашите мнения и идеи? 

Варианти 1. В някои случаи упражнението може да се проведе без да се 
позволява на участниците да говорят. Твърденията биха могли 
да бъдат нарочно много провокативни и участниците трябва да 
изберат страна, без да обсъждат своите становища. В този случай 
по време на обсъждането следва да се обърне специално внимание 
на чувството на неудовлетвореност от не-комуникация, когато се 
изразява мнение. 

2. Не допускайте хората да се позиционират в средата, накарайте ги 
да заемат позиция. 

Предложения за 
твърдения 

- Младите хора не се интересуват от участието; 
- Младите хора участват само когато имат проблеми; 
- Местните власти подкрепят младежкото участие, когато то е 

политически полезно за тях; 
- Някои млади хора не участват поради причини, свързани с тяхната 

култура; 
- Всички млади хора имат право да участват; 
- Публичните власти трябва да отговарят за финансирането и 

изпълнението на политиките в подкрепа на участието на младите 
хора; 

- Неучастието е форма на участие; 
Твърденията могат да бъдат избрани в съответствие със задачите на 
сесията и контекста на обучението 
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Триъгълник на сътрудничеството 

Наименование на 
упражнението 

Триъгълник на сътрудничеството - Град на объркването 
Източник: Курс за обучение за активно младежко участие, Европейски 
младежки център, Страсбург, 2007 

Тема Младежко участие - сътрудничество между млади хора, младежки НПО-
та и местни власти 

Пример Разглеждане на различните гледни точки и водене на преговори 

Големина на групите 3-35 

Време 90-120 минути 

Задачи - симулиране на преговори между младите хора, младежки 
неправителствени организации и обществените институции (вземащите 
решение); 

- очертаване на различните нужди на различните активни страни; 
- споделяне на опит от подобни ситуации от реалността на участниците; 
- обмисляне и насърчаване на ползотворна комуникация и 

сътрудничество между основните активни страни. 

Подготовка Работни казуси 

Материали Маркери, хартия A3 

Инструкции Участниците са разделени в три групи: местни власти, млади хора и 
представители на младежки НПО. Ако е необходимо, групата на младите 
хора може да бъде по-голяма от останалите. На всички са предлага 
следното въвеждане в казуса: 
„В Града на объркването новоизбраният кмет иска да се направи нов" 
обществен договор „между младите хора, младежки неправителствени 
организации и местните власти. Причината за това е, че градът е 
изправен пред доста предизвикателства и кметът иска да привлече 
младите хора в обществения живот и да получи подкрепата на младежки 
неправителствени организации. Затова той призовава за среща с 
младите хора и младежки неправителствени организации, които са 
активни в града. 

Вашата задача е да се формулира - от гледна точка на вашата група -
това, което ще ви е необходимо, за да решите проблема/ите. По-късно 
ще имате възможност да представите Вашите нужди на другите две 
активни страни. Задачата ви е да преговаряте с другите две активни 
страни, докато не постигнете общо съгласие как да се справите с 
проблема/ите и кой какво ще прави." 

След представянето един до трима човека от всяка група (в зависимост от 
общата големина на групата) получават едно и също предизвикателство 
/ проблем. Те имат 10-15 минути, за да обсъдят какво ще искат от 
другите две активни страни и трябва да формулират две становища: по 
едно към всеки партньор (например, младите хора да формулират едно 
становище към НПО и едно становище към местната власт). След това 
хората, които са работили по едно и също предизвикателство / проблем, 
се срещат и започват преговори. Те разполагат с 45-60 минути, за да 
постигнат споразумение 
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Обсъждане и оценка Чувства 

Генерално? В работните групи по работния казус? По време на 
преговорите? 

Процес 

- Какво се случи в групите? 

- Лесно ли беше да се подготвят становищата в малките групи? Защо 
(не)? 

- Беше ли лесно да се постигне споразумение с другите две активни 
страни, успяхте ли? Защо успяхте / не успяхте? 

Резултати 

Какво мислите за резултатите? Съгласни ли сте с резултатите? 

Връзка с реалността 

- Има ли някаква връзка между упражнението и реалността? Ако 
отговорът е да, каква е тя? 

- Какво научихте от това упражнение? Какво можете да използвате / да 
подобрите във вашата практика? 
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Триъгълникът на сътрудничеството - Казуси - Предизвикателства /проблеми 

Жилищно настаняване 
Съществува огромен проблем с жилищното настаняване в Града на объркването, там има малко 
свободни къщи и много високи наеми. Много сгради са собственост на общината, повечето от тях са 
доста стари и се нуждаят от основно обновяване, преди някой да може да живее в тях. Общината 
не разполага с много пари за разходи, а кандидатстването по европейски фонд ще отнеме още две 
години, докато се осигурят парите. 
Образование 

Учебната програма на училищата се определя от националното правителство. Младите хора се ин-
тересуват от алтернативни методи на преподаване и повече пространство за извънкласни дейности. 
По-конкретно те искат повече методи за неформално образование. Местната община управлява 
училището заедно с родителите на учениците. 
Достъп до медиите 

Единствената радиостанция предава религиозни химни през едната половина на деня и политически 
дискусии през останалата част от деня, с малко музика между 1 и 5 часа сутринта. В управлението 
на радиостанцията участват петима души. Кметът, единственият свещеник на града, политическият 
опонент на кмета, гимназиалният директор и директорът на местната клиника. 

Културни дейности 
Организирани са голям брой културни обмени с други страни и празници на културата, но все още 
липсват доста неща като междукултурни събития, екскурзии, пътувания и концерти с не толкова по-
пулярни артисти, включително и такива от чужбина. Освен някои неправителствени организации, тези 
събития в града организира и общинският Отдел по културни въпроси и насърчаване на националното 
наследство. 

Възможност за трудова заетост 
В Града на обръкването равнището на младежката безработица е доста високо и това причинява 
много недоволство сред младите хора. Малкото открити работни места са дадени на приятелите и 
семейството на бившия кмет. Младите хора нямат достъп до свободните работни места, които така 
или иначе са доста ограничени и не са достатъчни за всички тях. 
Информация за здравни проблеми 

Липсва осведоменост за здравна защита и хората в малката общност наистина се страхуват да 
задават въпроси по теми, свързани с половото възпроизвеждане и защита от болести, предавани по 
полов път. Единствената аптека в града не помага с нищо, като разпространява клюки за това кой 
какво си купува (презервативи, хапчета, и т.н.). 
Младежка политика 

Създадено е ново национално законодателство за установяване на местни младежки съвети, чи-
ито решения трябва да бъдат взети под внимание от общинския съвет. Градът на объркването има 
най-ниския процент на гласуване сред младите хора и новият кмет смята, че това показва липса на 
политическа култура. 

Злоупотреба с алкохол 
Градът на обркването има най-висок процент на алкохолно-пристрастени млади хора в региона. Това 
води до ежедневни сбивания и лошо здраве на младите хора. Необходима е незабавна реакция. 
Създаване на младежки клуб 
В Градът на объркването не съществува младежки клуб, който да предоставя място за мероприя-
тия, достъп до интернет и дейности за социализиране и свободно време. Има само няколко местни 
кафенета, където младите хора убиват времето си. 

Казусите могат да бъдат адаптирани в съответствие с контекста и състава на групата. 
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Вярно или грешно? 

Наименование на упражнението Вярно или грешно? 

Тема Представяне съдържанието на Хартата 

Пример Вярно или грешно? 

Големина на групите Без ограничения 

Време 50 минути 

Задачи - преглед на знанията на участниците за Хартата; 

- мотивиране на участниците да прочетат текста на Хартата; 

- подчертаване на отделните въпроси, залегнали в Хартата 

Подготовка Опростено представяне на Хартата: какво представлява 
тя, какво е нейното предназначение и как тя се отразява на 
живота на отделните хора 

Материали Текст на Хартата 

Копия с вярни/ невярни твърдения 

Инструкции 1. Помолете участниците да проверят дали твърденията, 
написани в раздадените материали, са верни или неверни 
(участниците имат право да използват текста на Хартата). 

2. Когато времето изтече, участниците формират групи 
от по трима души, сравняват отговорите си и заедно се 
споразумяват кои от твърдения са верни и кои не. 

3. Отговорите, дадени от групите, се обсъждат на пленарна 
сесия. 

Обсъждане и оценка Задайте на участниците следните въпроси: 

1. Какво научихте за Хартата? 

2. Кои въпроси Ви се сториха най- предизвикателни? 

3. Как протече процесът на вземане на решения във Вашите 
малки групи? Каква беше вашата роля? 

Варианти Подобно упражнение може да се създаде на базата на 
адаптираната версия на Хартата 

Приложени документи Листовки с твърдения 
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Твърдения Вярно? Грешно? 

Хартата е адресирана основно до местните институции 

Хартата има статут на конвенция 

Хартата е ревизирана от Дирекцията за Младежта и спорта на Съвета 
на Европа 

Хартата предлага дефиниция кои са младите хора 

Хартата се засяга всички младежи без дискриминация 

Според Хартата младежкото участие означава гласуване и участие в 
изборите 

В областта на здравната политика, на местните власти се препоръчва да 
въведе съветване за младежите, които са засегнати от тютюнопушенето, 
алкохола и злоупотребата с наркотици 

Хартата съдържа препоръки за 15 различни секторни политики на 
местно и регионално ниво 

В политиката за спорт и свободното време Хартата препоръчва 
местните власти да финансират на годишна база спортни мероприятия 
за младите хора 

Хартата предлага създаването на местни възможности за трудова 
заетост за безработните младежи 

Хартата задължава местните власти да предоставят на младите хора 
безплатни жилища 

Хартата твърди, че местните власти трябва да оказват подкрепа на 
младежките организации в селските райони 

Хартата препоръчва да се даде приоритет на младите жени пред 
младите мъже в сферата на политиката 

Хартата не разглежда проектите свързани с околната среда като имащи 
връзка с младежкото участие 

Хартата препоръчва местните власти да подкрепят обучение за 
младежко участие на местно ниво 

Хартата предлага местните власти да дават безплатни компютри на 
младежите, за да се повиши тяхното участие 

Хартата изисква местните власти да поемат разходите за проекти 

Хартата препоръчва младежките съвети да включват млади хора, които 
са членове на организации 

Хартата предлага назначаването на гарант на местно ниво, който да 
защитава правата на младежите 
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Какво можеш да направиш за мен? 

Наименование Какво можеш да направиш за мен? 
на упражнението 
Тема Запознаване със съдържанието на Хартата 

Сътрудничество между местните власти и младежките организации 
Пример Как местните институции подкрепят моята работа? 
Големина на групите Минимум 12 човека 
Време 40 минути 
Задачи - запознаване със съдържанието на Хартата; 

- намиране на начини за използване на Хартата в местни ситуации; 
- обмисляне как групи с различни интереси могат да използват Хартата; 
- откриване на различни начини за започване на преговори с местните 

власти за решаване на въпроси, свързани с младежкото участие. 
Подготовка Участниците трябва да имат основни познания за съдържанието на Хартата 
Материали Текст на Хартата 

Дъска (флипчарт) и маркери 

Инструкции 1. Обяснете, че всички участници живеят и работят в една местна общност, 
в която току-що е представена Ревизираната Харта и че те представляват 
различни групи, които са включени в работа за младежко участие. 

2. Помолете ги да се присъединят към една от следните групи по интереси: 
а. членове на местния младежки клуб по волейбол; 
б. учители от местното средно училище; 
в. членове на местния младежки съвет; 
г. младежи, живеещи в селски район; 
д. група на жени от етническите малцинства ; 
е. група на връстници, работеща по въпросите на сексуалното 
образование. 

3. Обяснете, че всяка от групите по интереси иска да използва Хартата за 
формулиране на някои препоръки към местните власти, така че да се 
засили участието на младите хора в тяхната сфера на работа 

4. Дайте 45 минути на малките групи да прегледат Хартата и да формулират 
максимум седем препоръки към местните власти. 

5. Поканете групите по интереси да представят своите препоръки. 
6. Стартирайте дискусия за коментари и забележки. 
7. Организирайте обсъждане в пленарна сесия: „Как може тези видове 

препоръки да се представят на местните власти по най-ефикасен начин?" 
Заключенията трябва да бъдат записани на флипчарта. 

Обсъждане и оценка Задайте на участниците следните въпроси: 
1. Лесно ли ви беше да разгледате Хартата от гледната точка на групите по 

интереси, към които се присъединихте?Защо? 
2. За какви нови аспекти на Хартата научихте? 
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Варианти За да се придаде по-официален характер, водещият на обучението може да 
поиска двама или трима участници (или членове на екипа) да играят ролята 
на представители на местната власт, които да изслушват препоръките и да 
правят коментари, критики или забележки. По този начин участниците могат да 
се идентифицират по-силно с групата, която представляват. 

Реакциите на представители на местната власт могат да се обсъдят и 
след това участниците да работят за предлагане на стратегии за по-добро 
сътрудничество с местните власти 

Посещение в Джунезия 

Наименование Посещение в Джунезия 
на упражнението 
Тема Условия за значимо участие 
Пример Да отидем на гости на перфектната общност Джунезия 
Големина на групите 10-30 
Време 150 минути 
Задачи - обсъждане на някои принципи на участието; 

- търсене на начини за създаване на благоприятна среда за значимо 
младежко участие на местно ниво; 

- разсъждаване по въпроса как тези мерки могат да се приложат в ситуацията 
на участниците; 

- практикуване на презентационни умения. 
Подготовка Разделете участниците на групи от пет човека 
Материали Дъска (флипчарт), маркери, цветна хартия, лепило и др. 
Инструкции 1. Обяснете, че всяка от групите е делегация, която току-що е посетила 

общността на Джунезия, където е била свидетел на перфектни условия 
за младежко участие. Сега всяка група трябва да сподели с останалите 
това, което е видяла. 

2. Дайте на групите 45 минути, за да се подготвят за визуално представяне 
на мерките, действията, нормативната база и други идеи, които са били 
успешно приложени в Джунезия. 

3. Поканете делегациите да представят доклад за тяхното посещение. 
4. Обобщете на дъската всички идеи за мерки в подкрепа на младежкото 

участие на местно ниво. 
5. Открийте дебат в пленарна сесия за всички коментари, възгледи и т.н. 
6. Помолете участниците да помислят индивидуално кои от тези мерки 

могат да бъдат приложени в тяхната общност. 
Обсъждане и оценка Задайте на участниците следните въпроси: 

1. Как се почувствахте, когато си представихте Вашето въображаемо 
посещение в Джунезия, перфектната общност за младежко участие? 

2. Колко реалистични са въведените там мерки? (Колко реалистични са 
мерките, предложени и представени от малките групи ?) 

3. Какво е качеството на презентациите, изнесени от делегациите? Може ли 
такава презентация да се изнесе пред кмета или общинските институции, 
или ще има нужда от известно подобрение? 

Варианти Упражнението може да се фокусира върху презентациите, изнесени от 
делегациите, тъй като една презентация може да е важен инструмент при 
спечелването на съюзници и изграждането на партньорство на местно ниво. 
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Какво ще стане, ако не се случи? 

Наименование 
на упражнението 

Какво ще стане, ако не се случи? 

Тема Бариери пред младежкото участие 

Пример Какво ще стане, ако не се случи? 

Големина на групите Без изисквания 

Време 90 минути 

Задачи - разглеждане на бариерите пред участието; 
- разбиране на последиците от липса на участие; 
- развитие на креативност. 

Подготовка Разделяне на участниците в групи от 4-6 човека 

Материали Флипчарт и маркери 

Инструкции 1. Малките групи провеждат мозъчни атаки относно възможните 
последици от неучастието на младите хора на местно ниво (а 
именно, какво ще стане, ако участието „не се случи"?). 

2. Групите подготвят кратък скеч, за да илюстрират едно от 
възможните последствия. 

3. Всяка от групите представя скеча пред другите, които се опитват 
да разбират за какво точно става въпрос. 

Обсъждане и оценка Задайте на участниците следните въпроси: 

1. Напомнят ли ви някои от сцените, които току-що видяхте, за 
ситуация, която сте имали в местната общност? Коя сцена ? 
Какъв беше резултатът? 

2. Какви са евентуалните фактори или бариери, блокиращи 
младежкото участие? 

3. Как това може да се реши в местен контекст? 

Варианти - Изпълненията / скечовете биха могли да бъдат изнесени без 
думи, така че упражнението да се фокусира повече върху 
нагласите на участниците; 

- Изпълненията на участниците може да се проведат под формата 
на форум театър. В такъв случай актьорите трябва да преиграят 
сцената, така че други участници да могат да влязат, да се 
включат и да изиграят една от ролите. По този начин всички 
изпълнения ще са интерактивни и ще включват идеи за възможни 
решения; 

- Същото упражнение може да се използва, за да се проучат 
ползите от младежкото участие. 
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Симулационно упражнение „Младежта в действие" 

Наименование 
на упражнението 

Симулационно упражнение „Младежта в действие" 
Източник: Курс по обучение за Развитие и изпълнение на проекти за 
участие на местно и регионално ниво, Европейски младежки център, 
Страсбург, 2005 

Тема Симулация на създаването на местно сътрудничество между 
правителствени и неправителствени сектори в младежката сфера. 
Става въпрос за развитието на местен младежки парламент, занимаващ 
се с теми като участие, гражданското общество, сътрудничество, вземане 
на решения, представляване на интереси и намиране на консенсус, но 
също така и с динамиката на срещи, председателстване и провеждане 
на срещи и говорене пред аудитория по принцип. 

Пример Да направим младежки съвет в нашия град! 

Големина на групите 15-30 

Време 20 минути - представяне на упражнението 

120 минути - подготовка и симулация на среща 

60 минути - дискусия и обсъждане (обобщаване) 

Задачи - проучване на подходи за участие, представени от различните активни 
страни на местно ниво; 

- идентифициране на интересите на местните заинтересовани страни, 
ангажирани в подпомагането на младежкото участие; 

- търсене на практически начини за създаване на структура с участие на 
младите хора на местно ниво; 

- обучение на участниците за вземане на решения и постигане на 
консенсус; 

- придобиване на опит в провеждане на официална среща за представяне 
на интереси и обмен на гледни точки. 

Подготовка Копирани листовки 

Материали - копие от сценария за всеки участник; 

- персонална роля за всеки участник, подготвена предварително с 
имената на участниците; 

- лист с ролеви описания и въпроси за всеки наблюдател (ако е приложимо); 

- заседателна зала, аранжирана в кръг или квадрат от маси и столове; 
Няколко по-малки зали за срещи или помещения; 

- Хартия и химикалки; 

- копие от описанието на всички роли за всеки участник в края на 
симулацията 
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Инструкции 1. Обяснете на групата, че те ще бъдат гости в един град, където 
кметът иска да започне програма „Младежта в действие", която цели 
създаването на местен младежки парламент. 

2. Посочете времетраенето на симулацията и обобщаващата дискусия. 

3. Раздайте копия от сценария на участниците и им предоставете 
известно време, за да го прочетат внимателно. 

4. Разпределете отделните роли и инструктирайте участниците не 
да ги показват на никого. Оставете няколко минути на участниците 
да си представят човека, в когото ще се превъплатят по време на 
симулацията. 

5. Ако има наблюдатели, раздайте им листовки с въпросите и ако е 
необходимо, инструктирайте ги по-подробно. Помолете наблюдателите 
да седнат в дъното на залата. 

Обобщаващо 
обсъждане и оценка 

Задайте на участниците следните въпроси: 

1. Хареса ли Ви симулацията? 

2. Каква беше Вашата собствена роля и как я изиграхте ? 

3. В този момент на обобщаващо обсъждане може да се раздадат 
листовките с описанията на всички роли. Алтернативно, ако времето 
позволява, участниците могат да прочетат на глас ролята, която те са 
изпълнявали по време на симулацията. 

4. Как се приеха решенията? 

5. Какви бяха аргументите, които доведоха до определено решение? 

6. Това решение беше ли демократично? Процесът позволи ли участие ? 

7. Какви са впечатленията на наблюдателите? 

8. Какво бихте направили по различен начин, ако можете да организирате 
отново срещата ? 

9. Беше ли срещата реалистична? Възможно ли е тя да се е случила в 
действителност? 

10. Беше ли задоволителен крайният резултат по отношение на 
поставената цел: увеличаване на участието и сътрудничеството? 

11. Какво научихте / открихте по време на упражнението? 

12. За обучители и ръководители на групи: ако ви се налага да използвате 
това упражнение в някоя от вашите програми, кога и за какви цели 
бихте го използвали? 

Приложени 
документи 

- симулационна игра 

- роли 
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•> Симулационно упражнение „Младежта в действие" 

Сценарий 

Староград е град в държавата Синиърленд (страната на възрастните), демократична държава, без 
развита младежка политика. Въпреки че в Староград живеят доста млади хора и съществуват по-
вече от 20 младежки организации, младежите никога не са играли особено активна роля в процеса 
на вземане на решения за общността. След изборите преди петнайсет месеца, новият кмет г-жа 
Йънг (г-жа Млада) решава да работи по вклчването на младите хора. Тя оповестява съвсем нова 
програма „Младежта в действие", насочена към повишаване на младежкото участие, както и към 
задълбочаване и укрепване на сътрудничеството между младите хора и местната власт. Като част от 
тази програма, тя иска да инициира създаването на местен младежки парламент. 

В рамките на подготовката за създаването на този местен младежки парламент, кметицата свиква 
консултативна среща с участието на различни групи по интереси и партньори, която да вземе реше-
ние по отношение на формата и естеството на инициативата, която тя предлага. 
На срещата присъстват следните лица: 

- кметицата, която е председател на днешната среща (тя е и вицепрезидент на Комитета на 
местните и регионални власти в Синиърленд); 

- лидерът на политическата опозиция в Староград ; 
- заместник-председателят на градския съвет, който е и ръководител на комисията по бюджета; 
- директорът на местното средно училище; 
- заместник-председателят на родителската асоциация към местното училище; 
- говорителят на групата „Възрастни доброволци за децата"; 
- свещеникът на местната католическа църква; 
- треньорът на успешния младежки отбор по футбол на Староград; 
- шзследовател от Института за социологически проучвания в университета в Староград; 
- член на борда на международна неправителствена младежка организация; 
- президентът на младежкия съвет на Староград ; 
- генералният секретар на организацията за младежи от малцинствата; 
- член на една от младежките организации в Староград; 
- общностен младежки работник; 
- служител от отдела за Развитие на общността; 
- изпълнителния директор на местна бизнес компания и четири млади хора. 

На днешната среща ще бъдат обсъждани следните въпроси 

- Желано и необходимо ли е създаването на местен младежки парламент? 
- Ако е така, каква следва да е неговата форма ? 
- Какъв трябва да бъде мандатът на местния младежки парламент? 
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•> Симулационно упражнение „Младежта в действие" 

Описание на ролите 
н 
® Описания на вашата персонална роля. 
I Моля, прочетете я много внимателно и не я показвайте на никого. Опитайте се да си представите как 
« ще действа този човек. 
х 
5 
о Вие сте кмета на Староград 
S3 Вие сте спечелили изборите миналата година, побеждавайки дългогодишния лидер на СНП (Стар-
^ шата народна партия) и бившия кмет. Една от причините Вие да спечели изборите е акцентът на 
и Вашата предизборна кампания върху младите хора и младежката политика. Вие сте решен да на-
я правите нещо, за да се подобри положението на младите хора, тяхното участие в обществото и съ-
« трудничеството между Вашата администрация и младежта. Преди няколко седмици сте представили 
Е съвсем новата програма „Младежта в действие", насочена към повишаване на участието на младите 
" хора, както и към задълбочаване и укрепване на сътрудничеството между младите хора и местната 
я власт. Като част от тази програма искате да инициирате създаването на местен младежки парла-
^ мент. В рамките на подготовката за създаването на този местен младежки парламент, Вие свиквате 
3 консултативна среща с участието на различни групи по интереси и партньори.Надявате се, че тази 
Е среща ще бъде положителна и конструктивна, защото въпреки че Ви харесва идеята за младежки 
g парламент, нямате много информация за това как той трябва да работи и как може да бъде създа-
ва ден. Вие сте много ентусиазирана и искате да го демонстрирате. 
н и (в 

Вие сте 55-годишен член на опозиционната партия 
« През цялия си живот сте живели в града, били сте член на партията двадесет и пет години и сте 
н бивш кмет. Вярвате, че младите хора трябва да се присъединят към дадена политическа партия, ако 
g искат да участват, и не виждате необходимост от никаква структура на младежки представители. Ето 
я защо Вие сте против идеята на кметицата и да се опитвате да я провалите. 
и >s 
g Вие сте заместник-председател на градския парламент © 

а Вие сте също така и ръководител на бюджетната общинска комисия. В продължение на години сте tt 
UJ полагали усилия, за да се постигне балансиран бюджет и накрая миналата година сте успяли. Вие 
н искате да се поддържа бюджетен излишък с всички възможни средства. Въпреки това сте в добри 
«е отношения с кметицата. Подкрепяте инициативата й по-скоро с неохотно. Не бихте имал нищо про-
си а s со 
5 
§ Вие сте на директорът на местното училище 

s Повечето от младите хора, за които предлаганият младежки парламент е от значение, посещават 
^ Вашето училище. Те вече имат възможност чрез представители на класа да участват в демократич-
я ното функциониране и управление на училището. Вие сте загрижени, че този младежки парламент 
у ще отклони внимание и особено финансови ресурси от извънкласни и дейности за свободното време, 
6 които вече се предлагат в училището. Като цяло смятате, че парите ще бъдат по-добре инвестирани 

X в ремонт на спортните съоръжения в училище и наистина не виждате смисъл от инициативата. Вие 
също така се притеснявате, че кметицата е предложила тази инициатива, за да спечели одобрението 
на международната неправителствена организация, действаща в местния район и че това всъщност 
е показна публичност. Не вярвате, че кметицата наистина се интересува от насърчаване на участие-
то на младите хора. Вие сте против тази инициатива и агресивно защитавате позицията си. 

тив, ако инициативата не успее. 
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Вие сте загрижен родител на едно от децата от училището 

Вие сте активен член и заместник-председател на асоциацията на родителите на местното училище. 
Вие сте инвестирали много време и енергия в подкрепа на представителите на училищните класо-
ве и училищното настоятелство. Вярвате в установената система и участието на представители на 
класа в процеса на вземане на решения в училището. Повечето млади хора посещават училището 
и поради това гледате на инициативата като загуба на време и дублиране на усилия. Притеснявате 
се, че това ще доведе до ненужна конкуренцията с училищната демокрация, за която работите. Вие 
сте против тази инициатива. 

Вие сте родител на един от младите хора 

Вие участвате в извънкласните дейности, осъществявани от училището. Вие сте също така говорите-
лят на инициатива, наречена „Възрастни доброволци за деца". От време на време директорът Ви кани 
да дойде в училището, за да помагате при контрола на извънкласните дейности. Вие правите това с 
удоволствие, но понякога ви се струва трудно просто да наблюдавате и надзиравате тези дейности, 
тъй като често се чувствате принудени да се включите, защото младите хора показват лошо поведение 
и не са в състояние сами да се справят със задачите си. Загрижен сте, че извънкласните дейности, в 
които сте включени, ще намалеят (като брой) поради предложения младежки парламент. Също така 
се съмнявате дали една инициатива, която предлага да се делегират толкова много отговорности на 
младите хора, би проработила на практика. Вие сте скептични относно цялата тази инициатива. 

Вие сте местният енорийски свещеник 

Проявявате все по-голяма загриженост поради факта, че местните младежи нямат интерес да посе-
щават църквата или събитията на енорията. Вие сте щастливи, че са ви поканили на тази среща, тъй 
като там ще присъстват млади хора и представители на младежки организации, и имате желание да 
разберете от тях към какво проявяват интерес младите хора. По принцип подкрепяте тази инициа-
тива, тъй като младите хора все по-често се отдалечават от Бога, и всичко, което ще ги насърчи да 
бъдат по-активни в живота на общността, е добре дошло за Вашите енорийски дейности. 

Вие сте треньор на училищния отбор по футбол 

Вие сте много активен и динамичен човек, който обича да се вижда младите хора да участват и да 
поемат инициативи и отговорности за нещата, които ги интересуват и въпросите, които ги засягат. 
Въпреки това, Вашият футболен отбор страда от липса на финансова подкрепа и сте съгласни с 
директора на училището, че може би парите ще бъдат по-добре инвестирани в училищните спортни 
съоръжения, тъй като те изглежда са най-търсени от страна на местните младежи. Поставен сте 
пред дилема. Подкрепяте всяка инициатива за насърчаване на участието на младите хора, но сте 
загрижен за конкуренцията за финансови ресурси, която парламентът ще създаде. 

Вие сте изследовател в Института за социологически проучвания в университета 
на Староград 

В момента основен обект на Вашата дейност са изследвания за гражданите, но истинската Ви страст 
са младежките изследвания. Тази инициатива Ви е изненадала и сте мотивирани да участвате, за-
щото за Вас особен интерес представляват начините за участие на младите хора в разработването 
на политики и вземане на решения на местно ниво. Вие можете да предложите много съвети на сре-
щата относно подходите към „участието" при консултиране и разработването на политики, тъй като 
наскоро сте бил/а на международна конференция по тази тема, организирана от Съвета на Европа в 
Страсбург. На тази конференция младежките парламенти бяха приветствани като примери за добри 
практики на участие, особено когато самите млади хора се включват в създаването им от самото 
начало. Вие подкрепяте тази инициатива и осигурявате аргументи в нейна полза, „основани на дока-
зателства" от собственото си проучване, като пламенно защитавате Вашата позиция. 
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Вие сте представител на международна студентска НПО 

Вашата НПО се занимава с образователни политики, застъпва се за правата на учащите и орга-
низира международни младежки обмени. Вие вярвате в идеята на кметицата като нещо, което ще 

о доведе до реална и положителна промяна в местната общност. Убеден/а сте, че инициативата ще е 
я успешна, защото всички други демократични страни имат местни структури, които подкрепят пред-
^ ставителството на мнението на младите хора и решават важни въпроси заедно с местните власти. 
ц До момента Староград не е имал сериозна работеща структура (съществува само един местен мла-
Ц дежки съвет, но той просто обединява няколко по-малки организации и е неопитен в младежкото 
j§ насърчаване). 
я u 
& Вие сте президент на местния младежки съвет 
я 
« Вашият младежки съвет е създаден преди векове и функционира ефективно. Всички младежки ор-
•с ганизации са удовлетворени от дейността и работата ви. Вие мислите, че идеята на кметицата не 
S е адекватна за Староград, тъй като младежкият съвет, който представлявате, прави всичко, което 
* би вършил младежкият парламент. Вие сте категорично против идеята и смятате, че младежките 
о> организации и младите хора като цяло не се нуждаят от младежки парламенти. Вашето мнение е, 
ц че парламентът е елитарен, а не представителен, и като такъв няма легитимност. Той е сенчеста 
<» структура, няма правомощия за вземане на решения и политиците постоянно злоупотребяват с тези 
| | парламенти, като ги използват, за да оправдаят своите непопулярни решения. От собствения си опит 
Е мислите също така, че младежкият парламент е твърде голяма структура, за да бъде ефикасна и 
я затова категорично се противопоставяте на инициативата. 
о> я 
и Вие сте представител на местната младежка организация на малцинствата 
Я 
^ Вашата организация обединява три национални малцинства, живеещи в града. Дейностите на ор-
т ганизацията Ви са изключително важни, защото помагат за поддържане на културата и традициите. 
н Вашата организация представлява младите хора от малцинства пред местните власти, както и пред 
« други организации и структури. Изградили сте добри отношения с общината и организацията Ви 
я работи с тях по няколко общи проекти. Не възразявате против идеята на кметицата, но искате да 

бъдете абсолютно сигурни, че младежкият парламент наистина ще представлява младите хора на 
g Староград, включително младежите от малцинствата. Затова се опитвате да убедите кметицата, че о & 
са ш 
я Вие сте член на местния младежки клуб 
я 

Вашият клуб Ви е изпратил на тази среща, за да получите повече информация за идеята на кметица-
^ та. Вие като цяло харесвате идеята за младежки парламент, но искате да се уверите, че Вашият клуб 
я ще играе важна роля в създаването и функционирането на парламента, защото сте най-големият 
<» младежкия клуб в града . 
s 
£ Миналата година вие сте се дипломирали в сферата на работа с младите хора 

аз 

трябва да има квота за гарантиране на участието на младите хора от малцинствата. 

Вие сте ентусиазирани и мотивирани да подкрепят младите хора по всякакъв начин, по който мо-
жете. Подкрепяте инициативата на кметицата, но се опасявате, че тя използва тази инициатива за 
собствените си политически цели. Разбира се, на срещата Вие не можете да кажете това директно, 
но искате да се уверите, че инициативата ще допринесе за устойчива структура за младежко учас-

А тие. Винаги, когато можете, задавате въпроси в тази насока, като искате да се уверите, че всичко 
това ще бъде повече от рекламен трик. 
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Вие сте работили около седем години с различни общности в града 

По принцип си сътрудничите добре с младежкия работник, но се притеснявате, че инициативата на 
кметицата ще измести фокуса от Вашата работа към работата на Вашия колега. Вие официално 
подкрепяте инициативата на кметицата, но вътрешно не бихте желали това да се случи. По време на 
срещата се опитвате да акцентирате върху добавената стойност и въздействието на работата между 
поколенията за развитието на общността. 

Вие сте местен бизнесмен 

Вие сте постоянно нащрек за нови бизнес възможности. Бихте искали да станете приятел на кме-
тицата, защото вярвате, че това би могло да генерира някакъв бизнес за Вас. Вие следователно 
напълно подкрепяте нейната инициатива. Готов сте да я подкрепите и финансово при определени 
условия. 

Вие сте най-добрият ученик в училището 

Един от Вашите учители Ви е изпратил на тази среща. По време на цялата среща вие не разбирате 
какво се случва, но наистина сте любопитен да разберете. Следователно, вие питате хората да Ви 
обяснят какво мислят в действителност и какво означават нещата, които вие не сте разбрали. Колко-
то повече въпроси задавате, толкова по-добре! 

Вие сте на 17 години и се интересувате от местните политики 

Видяли сте много инициативи, които са били предприети в местната общност в полза на младите 
хора, но са се оказали неуспешни (поради слаб или никакъв ангажимент от страна на местните 
власти и самите млади хора). Новата инициатива на кметицата според Вас е поредният провал на 
инициативи в тази общност. Искате да предотвратите тази инициатива да се случи изобщо, защото 
я намирате за безсмислена. Давате много ясно това да се разбере, когато ви се удаде възможност 
по време на срещата. 

Омръзнало Ви е от семейството Ви 

Омръзнало Ви е също така от училището и особено от разни институции (всякакви институции: мест-
ни, на правителствено ниво и други подобни). Вие сте убеден/а, че те просто трябва да спрат да 
тормозят младите хора и да им дадат свобода. Мислите, че този младежки парламент е поредната 
„гениална" идея на местните власти, чрез която те да могат да контролират младите хора. А това, 
което искате Вие, е свобода! Не искате да се включите в нищо, което има някаква връзка с местните 
власти, но решихте да присъствате на срещата, за да се възползвате от шанса да кажете на тази 
луда кметица какво мислите: че младите хора се нуждаят от пространство за участие, без върху тях 
да има наложени им контролиращи структури. 

Вие сте на 16 години 

Вашият приятел от Младоград ви е разказал как чудесно работи техният младежки парламент. Ко-
гато сте прочели във вестника за идеята на кметицата, силно сте се развълнували. Идеята ви звучи 
фантастично и искате да я подкрепите, както и самата кметица, с всичко възможно. Разбира се, Вие 
персонално също искате да се включите. 
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V 
Младежкото участие не е самоцел, а средство за постигане на положителни промени в живота 
на младите хора и изграждането на по-добро общество. През последните години се наблюдава 
нарастващ брой инициативи за насърчаване и засилване на младежкото участие на много 
различни нива - международни, регионални, национални и местни. За многобройните 
участници, работещи в тази област, се създадоха нови инструменти. 

Един от тях е ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния и 
регионалния живот, приета през май 2003 г. от Конгреса на местните и регионални власти на 
Съвета на Европа. Това е инструмент за подкрепа на млади хора, младежки работници, 
младежки организации и местни власти за насърчаване и подобряване на пълноценното 
младежко участие на местно и регионално ниво в Европа. 

Наръчникът „Кажете си думата!" има за цел да помогне намирането на отговори на въпроси като 
„Какво е реално младежко участие? Какво мога да правя с Хартата? Защо трябва да се 
интересувам от този документ?". Той е насочен към младежки организации и млади хора, които 
искат да вземат думата, както и към правителствени представители, желаещи да увеличат 
активното младежко участие. 
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Съветът на Европа включва 47 страни-членки, които обхващат почти целия европейски 
континент. Той се стреми да разработи общи демократични и правни принципи, 
основаващи се на Европейската конвенция за правата на човека и други референтни 
текстове за защита на отделните индивиди. Още от самото си създаване през 1949 г., 
в периода след края на Втората световна война, Съветът на Европа се превърна в 
символ на помирението. 
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