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Министерство на младежта и спорта 

Община Габрово 
 

Партньор  

за осъществяване  

на проекта 

Проект „Утвърждаване на младежките услуги  

и надграждане на капацитета на МИКЦ – Габрово“  

 

се осъществява в рамките  

на Национална програма за младежта  

 

с подкрепата  

на Министерство на младежта и спорта  

по договор № 25-00-49/16.12.2016 г. Водеща 
организация 
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Предистория… 

 

2006 г. – Проект „Пилотно изграждане на Младежки информационен център“ 

 

 2009 г. – Разширяване на  младежките  услуги и капацитета на МИКЦ – Габрово 

 

 2012 – 2013 г. - Развитие на младежките услуги и капацитета на МИКЦ – Габрово 

 

 2015 г. – Разширяване на младежките услуги и капацитета на МИКЦ – Габрово 

 

2017 г. – Утвърждаване на младежките услуги и капацитета на МИКЦ – Габрово 
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ПОДПРОГРАМА 1: РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА  

ОТ МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ (МИКЦ) 

 

 

Общ бюджет на проекта:  42 240.00 лв. (100%) 

 

Финансиране от Националната програма:  37 959.90 лв. (89.87%) 

 

Собствено участие:  4 280.10 лв. (10.13%) 

 

Продължителност на проекта:  12 месеца 
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 Основна цел на проекта 
 

Да насърчи цялостното развитие, младежката активност и 
да подобри възможностите за професионална реализация на 
младите хора в Габрово и областта чрез утвърждаване на 
устойчив механизъм за предоставяне на качествени, адекватни 
на потребностите и достъпни младежки услуги, 
предоставяни в рамките на МИКЦ – Габрово, на база на 
съществуващия опит и добри практики.  
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Специфични цели 
 

Повишаване мотивацията на младите хора за личностно развитие и 
гражданско участие и разширяване на възможностите за 
професионална реализация чрез по-добър достъп до качествени, 
стандартизирани услуги в рамките на МИКЦ и чрез мобилна работа; 

 

Подпомагане инициативността и активността на младежките общности в 
Габрово и областта и адаптирането им към европейските ценности и 
стандарти за младежка работа чрез консултиране, обучение и 
професионална подкрепа за реализация на младежки инициативи, проекти и 
предприемачески идеи; 

 

Развитие капацитета на младежки работници и други специалисти, които 
работят с различни групи младежи, чрез утвърдените услуги в МИКЦ и 
интензивен обмен на опит и добри практики.  
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Бенефициенти 

 

Младежи на възраст 15 – 21 г., които посещават училище или 
университет и имат разнородни интереси и потребности от 
информация консултации и обучения с цел развитие на 
личностните им качества, умения и компетенции с цел успешна 
професионална ориентация и реализация;   

 

Младежи на възраст 15 – 19 г. в неравностойно положение 
поради социални трудности, образователни трудности или нисък 
икономически статус; 

 

Представители на неформални групи и младежки организации 
или организации (ученически съвети, клубове, неправителствени 
организации и др. и техните младежки лидери). 
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Младежки работници или други специалисти, директно работещи с 
младежи и/или такива, отговарящи за реализиране на местната 
политика по отношение на младежта на територията на Габрово и 
областта; 
 

Младежи на възраст 17 – 29 г., които по една или друга причина нито 
учат, нито работят и поради този факт се намират в социална 
изолация и нямат информация нито подкрепа, за да преодолеят това 
затруднено положение; 
 

Млади хора на възраст 18 – 29 г., които търсят работа и/или имат 
нужда от подкрепа в стартиране или в развитие на своята кариера; 
 

Млади родители (семейства, съжители или самотни родители до 
29 г.), които имат нужда от информация, консултации или обучения, за 
да разрешат свои временни проблеми и предизвикателства. 
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Младежки услуги 

 
Проектът предвижда предоставяне на набор от информационни, 
консултантски и обучителни услуги за младежи, съобразени с 
техните специфични потребности.  
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Информационни услуги 

 

Подбор и предоставяне на информация и специфични 
информационни пакети съобразно потребностите и интереса на 
младите хора и младежки групи от Габрово и региона; 

 

Мобилни информационни услуги – на място в различни общности; 

 

Организиране на изнесени информационни щандове по време на 
различни младежки събития, кампании и конференции на общинско и 
областно ниво; 
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Консултантски услуги 

 

Психологическо консултиране за младежи и за млади родители;  

 

Индивидуално и групово консултиране на младежи във връзка с 
личностното им развитие; 

 

Консултиране на различни младежки групи, в т.ч. и ученици с цел 
преодоляване на агресивно и/или конфликтно поведение и 
насърчаване на ефективно общуване, договаряне и сътрудничество 
за постигане на определени цели; 

 

Индивидуално и групово консултиране на младежи във връзка с 
професионално ориентиране и кариерно развитие; 

 

Други… по заявка. 
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Консултиране на представители на младежки неформални 
групи и организации 

 

 Подготовка и реализиране на младежки инициативи и проекти; 

 

 Привличане и управление на доброволци; 

 

 Документиране на опит и добри практики; 

 

 Развитие капацитета на младежки групи и организаци. 
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Обучения 

 

Обучителният екип на МИКЦ – Габрово ще предложи  набор от 
обучителни пакети за различни групи младежи, млади лидери, 
младежки работници и други специалисти. 

 

Планирани са 20 обучителни дни за целия период на проекта. 
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Обучителни теми 
 

Младежко лидерство; Работа в екип; Ефективно общуване; 
 

Въвеждащи и  надграждащи обучения за доброволци; 
 

Въвеждане на система за управление на доброволци; 
 

Подготовка и осъществяване на младежки инициативи и проекти; 
 

Академия за младежки лидери: поредица изнесени обучения, комбинирани с 
практическа работа в реална среда – сред природата или в различни 
обществени организации, културни и социални институции в Габрово и 
областта; 
 

Обучение за младежи-консултанти, фасилитатори и младежи-обучители 

(15 – 19 г. и 19 –  29 г.), практика под супервизия. 
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Осъществяване на дейности и инициативи в рамките на 
„Инициативи за свободното време“ 

 

Младежка инициатива: „Опознай избери“ 

 

Поредица от инициативи: „Бъди активен – бъди 
доброволец!“ 

 

Отбелязване на международния ден на младежта и 
международния ден на доброволците 
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Информация за младежките услуги и за дейностите по проекта  

може да намерите на: 
 

 www.ymca-gabrovo.org, e-mail: office@ymca-gabrovo.org  
 

Фейсбук: ИМКА – Габрово (YMCA Gabrovo)  или  ИМКА – Габрово МИКЦ – Габрово  
 

Телефони: 066 805 419, 0879 123 688 или в офиса на ИМКА – Габрово 

 

Основен екип: 
 

Информация и логистика: Марина Папазова 

Мобилни услуги и информация: Иво Тепавски 

Координатор – Инициативи за свободното време: Андреана Недева 

Консултанти и обучители: Евелина Цветанова, Ирина Стоянова, Елия Рачева 

 

Ръководител на проекта:  Антоанета Янкабакова 

  
 

Заявка за  консултации и регистрация за участие в консултации  

и обучения – по телефон, на място или чрез e-mail. 
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