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Исторически няма класически процес по участие във формирането на
бюджети до 2017-та. От повече от 10 години има Общински
финансирани младежки проекти и директно финансиране към
университети и студентски съвети. Младежите участват във вземането
на решения без да бъдат публично гласувани.
Първото публично гласуване беше имплемнтирано през 2017г. докато
Варна е Европейска Младежка Столица и беше организирано от
Сдружение „Варна Европейска Младежка Столица“. По време на
поканите за кандидатстване през 2017, онлайн гласуването съставяше
важна част от процеса по оценка.
След 2017г. финансирането на младежките проекти отново мина в
правомощията на Общинската Дирекция по Образование и младежки
дейности, а те не използват публично гласуване
Кой е включен в Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“, Отдел „Младежки
координацията на дейности“ към Дирекция „Образование и младежки дейности“ ,
процеса по участие в Студентски съвети
бюджетиране?
Какви са били средствата
отделени за обществено 450 000 евро през 2017
участие при 20 000 евро през 2018
бюджетиране?

Как са имплементирани основните 5 стъпки на местно ниво
(Във връзка със спектъра на дейности по IAP2)?
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ИНФОРМИРАНЕ Изпращане на имейли и провеждане на телефонни обаждания с
представители на студентски съвети и младежки организации
КОНСУЛТИРАНЕ Изпращане на въпросници към младежки НПО с въпроси свързани с
възможни теми на проекти и възможни спонсори
ВЪВЛИЧАНЕ Планиране на креативни хакатони за генериране на идеи за
установяване на система на вот в университетите; Организиране на
публични дискусии свързани с теми на проекти и събиране на обратна
връзка;
КОЛАБОРАЦИЯ Създаване на методология на гласуването заедно с представители на
университетите; Анализиране на обратна връзка от публични
дискусии/Размяна на мейли и формиране на финални теми.
ОВЛАСТЯВАНЕ Организиране на хакатони и срещи за подготовка за проекти

СРЕДНОСРОЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА 2019-2024
ОСНОВНИ ЦЕЛИ Raise inclusion of young people from Varna and if possible, on national
level in PBY processes
Въвличане на по-голям брой младежи от Варна и ако е възможно на
национално в процесите по участие във формиране на бюджети.
Очаквани резултати Увеличаване на обратната връзка с НПО с 15% без значение на темата
(количествени и на Общиснката младежка програма. Повишване качеството на
качествени) подадените проекти и младежката зетост в града.
Организиране на поне един хекатон за студенти.
Какъв иновативен процес Създаване на онлайн гласуване като част от процеса на оценяване.
мислите да включите в Въвличане на студентите чрез креативни хакатони.
средносрочен план (2019- Създаване на възможност на неформални младжки организации за
2024)? финансиране от Общината.
Създаване и подобряване на процеса по онлайн подаване на проекти
в Общинската младежка програма.
Планирате ли да Да.
имплементирате други Включване на младежите в процеса на образуване на младежки арт
процеси по младежко квартал чрез интевюта, въпросници и организиране на събития.
участие във формиране на Подобряване функционалността Общинския съвет спрямо младежките
бюджети? проекти

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИ
Специфични цели за 2019 Имплементиране на младежко участие в процеса по бюджетиране
Очаквани резултати Включени поне два университета, да има поне 50 предадени идеи, и 10
(количествени и реализирани проекта
качествени)
Дейност 1

Информационна кампания
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Кратко описание

Срещи със студентските въвети в града

Дейност 2
Кратко описание

Събиране на резултати
Събиране и оценка на обратната връзка от Дейност 1. С цел
моделиране на процеса по младежко участие при формирането на
бюджети.

Дейност 3
Кратко описание

Младежко участие по бюджетиране в университетите
Публични събития свързани с подобряването на предадените проекти
и финално оценяване

Таблица на дейностите
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План за мониторинг на плана за действие
Какво ще се наблюдава?
(Индикатори)

Как ще наблюдава?
(monitoring tools, sources of data)

Номер на респондентите
относно областите на
финансиране на Общинската
младежка програма

Получаване на онлайн въпросници
чрез имейл и специални онлайн
инструменти (социални медии, гугъл
формуляри и други.)
Приети отговори на хартия

Кой ще осъществява
наблюдението?
(responsible institution,
organization)
Сдружение „Варна –
Европейска младежка
столица“
Отдел „Младежки
дейности“, Община
Варна,
Фасилитатори

Ресурси
Какво можем да предоставим

Език
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Методология за младежко участие в процесите на бюджетиране

Български
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