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Какво отличава една младежка инициатива като един съдържателен проект? 

 

1. Образователни цели 

Проектът трябва да допринася за образователния процес на младите хора и да повиши 
самочувствието им на европейски граждани. Проектите задължително трябва да са в сферата 
на неформалното образование. 

Във формуляра за кандидатстване трябва да има много конкретно обяснение, каква е целта на 
групите и какво искат да постигнат чрез реализирането на проекта. Целите трябва да бъдат 
реалистични и да подлежат на оценка в различните фази на проекта. Програмата трябва да е 
добре структурирана и да съдържа разписание на дейностите във времето. Задължително е 
програмата да бъде ясно свързана с поставените преди това цели. 

Ако групата има ръководител, който е включен и помага за определяне на целите и попълване 
на формуляра, той трябва да е сигурен, че кореспондира изцяло с интересите и очакванията на 
самите млади хора. 

Транснационалните младежки инициативи са с продължителност от 3 до 18 месеца, в които се 
включва подготовката, осъществяването, оценката и последващите дейности. 

 

2. Въздействие 

Въздействието на проектите за младежки инициативи не трябва да е единствено върху самите 
участници в проекта. То трябва да е от полза и за местното общество, както и на регионално, 
национално и европейско ниво. Младежката група трябва да направи всичко възможно и да се 
опита да привлече в дейностите по проекта и други хора от околността, местната общност. 
Основната цел е оптимално да бъдат използвани резултатите от проекта и да се постигне 
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въздействие в дългосрочен план. Особено се насърчава участието и подкрепата (финансова 
или в друга форма) на обществените власти и други организации. 

Транснационалните младежки инициативи трябва да съдържат подробна информация за 
дейностите, които ще бъдат организирани и осъществени на национално и международно ниво 
(във всяка една от страните – участнички в проекта), като се посочи конкретно, как всяка една 
партньорска група ще се включи в подготовката, реализацията, оценката и последващите 
дейности по проекта. 

За проекта „Ние за нас в Европа“ са от голямо значение както активните млади 
участници, така и партньорите – известни неправителствени организации, 
инситуции и отделни ангажирани личности. Освен това по време на проекта „Ние за 
нас в Европа“ ще бъде заснет документален филм. Така желаем да постигнем 
дълготрайния ефект на проекта. Филмът  ще вдъхнови за нови проекти и ще бъде 
основа за ръзвитието на социалната ангажираност и активното гражданство в 
Европа. 

 

 
 
Информацията е копирана от интернет. 
Важните допълнения са прибавени от Яница и Ани 
Повече по темата можете да прочетете тук.  
 

 
За повече информация относно критериите за одобряването на младежка инициатива моля 
прочетете актуалните статии: 
 

Младежка инициатива и Критерии за финансиране>>> 
Критерии за одобряване на младежки инициатива (1)>>> 
Критерии за одобряване на младежки инициатива (2)>>>  

 

 

http://www.youthbg.info/bg/youth_in_action/1/2/
http://europajugendbg.wordpress.com/2009/12/28/mladejkainiciatiwa_financirane/
http://europajugendbg.wordpress.com/2009/12/29/ocenka/
http://europajugendbg.wordpress.com/2009/12/29/evropeisko-izmerenie/

