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За проекта:  

NETWORKS FOR YOUTH - BRIGHTER PARTNERS FOR BRIGHTER FUTURE 

Е проект, с основна мисиая: да повиши капацитета на НПО от четири страни да си партнират по –добре 

помежду си, както и на местно, ЕС и глобално ниво.  

За да постигнем тази мисия избрахме следните дейности:  

 

 ТРЕНИНГИ – специализирани курсове за активизиране на НПО секто и младежките организации 

в Сърбия, Босна и Херцеговина, България, Унгария и Гърция.  Първите кръгове на тези тренинги 

се проведоха през 2019 в Кралево   (Сърбия), Пловдив и Кранево (България) Атина  (Гърция).   

 

Основни резултати:  

НОВИ мрежи от партньори между младежки работници, работещи на терен в полза на младежите от 

четирите страни 

Нови проекти с потенциал да бъдат транснационални  - идентифицирани и подкрепени от 

квалифицирани и опитни ментори  

Нови професионални запознанства  

Повишено познание за ЕРАЗЪМ +  

Подобрени умения за управление и планиране на проекти при партньорите от Сърбия и Босна и 

Херецеговина  

 

ОСНОВНИ ТЕМИ, включени в тренингите  / Мобилност на младежки работници/:  

 

 Визия и мисия на НПО сектора, стратегическо планиране и разработка на комуникационни 

стратегии за младите хора 

 Управление на човешките ресурси на НПО сектора – нови умения за привличане, включване и 

мотивиране на персонал, набиране на донори, изготвяне на бюджети и управление на проекти 

 Изграждане на мрежи с фокус върху публично-частните стратегии и отношения, умения за 

водене на преговори, промоции, комуникационни умения, конструктивен диалог, ефективно 

сътрудничаство с НПО работещи в други сектори  

 Трансфер на добри практики и иновативни стратегии за сътрудничество  

 Младежко доброволчество 

 

Повече информация за тренингите и дейностите предвидени през 2020 може да откриете на интернет 

страницата на проекта: http://www.ugbalkanskirazvojnicentar.org.rs/. Всички материали по 

проекта са с отворен достъп. Следователно, ако нямате възможност да участвате пряко в 

обученията моля не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще ви изпратим обучителните 

материали и ще организираме индивидуални или групови сесии за менторинг и 

мултипликация.  

Ако вие сте НПО, което работи в обрластта на младежките дейности и бихте искали да 

участвате в мрежата от партньори изградена по проекта, или търсите партньори за проектните 

http://www.ugbalkanskirazvojnicentar.org.rs/


си идеи, моля консултирайте се с уеб страницата, запознайте се с участващите партньори и ние 

ще ви свържем с всеки от тях.  

Balkan Development Centre (BDC) - balkanskirc@gmail.com като водеща организация следва да 

бъде уведомена за вашето искане и ще организира срещи между НПО  включени и извън 

проекта в удобен за вас град, или държава от страните партньори.  

Нашия текип ще ви осигури он-лайн подкрепа, за да представи проектите и проектния 

консорциум при запитване. Ще направим това за вас чрез нашите партньори и в държавите – 

Босна и Херцеговина, България, Унгария и Гърция.  

 

Виртуално менторство: шест месечна индивидуална и групова подкрепа.  

Основни цели: 

Експурти от България, Унгария и Сърбия ще предоставят индивидуални и групови сесии на 

всички младежки работници, от пратньринащите организации, които са идентифицирали и 

работят по младежки проекти на местно и ЕС ниво. По-конкретно подкрепата ще се предоставя 

на участниците от Сърбия и Босна и Херцеговина за да подобрим уменията им да изграждат 

стабилни и устойчиви мрежи с експерти от ЕС.  

Центърът за виртуален менторинг се управлява съвместно от всички проектни партньори и 

подпомага продължаващото обучение на всички проектни участници.    

Януари 2020 – Юни  2020  

Он-лайн сесиите се организират от водещата организация, но с подкрепата на експерти от 

всички партньори в проекта.  

Водещи експерти, които координират он-лайн сесиите в центъра са:  

 

Mr Ivan Jovanovic  - Balkan Development Center (BDC),  ivanjovanovic.kv@gmail.com, tel: +381 36 

319 840 

Blaga Beluhova – NAHPU, Bulgaria   

00359877070281,  b_hristova_bif@abv.bg  

Judit Jambor  - INNOVA FORM, HUNGARY  

+36703192262, judit.kriska@gmail.com 

Не се колебайте да се свържете с нас за он-лайн сесия и обучение.  

 

КАЛЕНДАР НА ПРОЕКТА ЗА  2020:  

КАКВО ПРЕДСТОИ:  

 

 АКАДЕМИЯ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА НПО СЕКТОРА – тренинги, мобилност за младежки 

работници, от участващите организации. Локации:  

 СЪРБИЯ  / КРАЛЕВО/   

БЪЛГАРИЯ / КРАНЕВО И ПЛОВДИВ/   

ГЪРЦИЯ / СТАВРОС/  

 

 ГОЛЕМИ СЪБИТИЯ  – ФОРУМИ ПАРТНЬОРИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ  – Курсуля / Сърбия/ , Вишеград / 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА/ и ЕЛИН ПЕЛИН / БЪЛГАРИЯ/  

 

Проучвателни дейности и подкрепа на младежки работници, събития за промоция на 

резултатие и валоризация в четирите държави. Моля посещавайте редовно уеб страницата на 

проекта за информация за актуални дейности и събития.   

http://www.ugbalkanskirazvojnicentar.org.rs/ 
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