Стълб. 1: Иновативна България
Компонент 1: „Образование и умения“
Проект:
Изграждане на центрове за личностно развитие на ученици и младежи в
подкрепа на устойчивото възстановяване на общините

I.Бенефициенти:
Дейност 1: общини областни центрове. Недопустими бенефициенти, са
общините: Враца, Добрич, Пловдив, Стара Загора, Монтана, Бургас, Перник,
Габрово;
Дейност 2: 23 общини: Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат,
Несебър, Поморие, Нова Загора, Казанлък, Гоце Делчев, Петрич, Сандански,
Дупница, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Велинград, Пещера, Асеновград,
Карлово, Димитровград, Свиленград, Харманли;
Дейност 3: Министерство на образованието и науката.
Допустими

партньори:

бизнес,

образователни

институции,

местни

власти

и

неправителствени организации.

II.Допустими дейности:
1.Изграждане на Центрове за личностно развитие на ученици и младежи (в 10
областни общини):
o изграждане на нови или реконструкция на ключови за общините сгради;
o осигуряване на съвременно мултифункционално обзавеждане и оборудване за
центъра; специализирано оборудване на дигитални кабинети за провеждане на
обучения за повишаване на дигиталната грамотност на младежите;
o целенасочени мерки за подкрепа на ученици и младежи, които са отпаднали от
училище или още са в училище, но са изложени на риск от отпадане, чрез
методите на неформално и формално обучение, консултации, менторство, работа
с родители. Създаване на функционален комплекс от услуги - хъб, специално
насочен към идентифициране, подпомагане, осигуряване на постоянен
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мониторинг, координация, допълнителни обучения и проследяване на отпаднали
от образователната система или в риск от отпадане от образователната система
ученици;
o предлагане на разнообразие от езикови курсове, както за подобряване на
познанията по български език, така и за учене на английски;
o изграждане на меки умения, чрез методи на неформалното образование:
развиване на умения за комуникация и презентиране, финансова грамотност,
представяне пред работодатели, вкл. изготвяне на CV и мотивационно писмо,
справяне

със

стресови

ситуации,

критично

мислене,

емоционална

интелигентност, работа в екип, опознаване на многообразието и етническа
толерантност, инициативност и предприемачество;
o опознаване и спазване на основните човешки права, демократични ценности,
формиране на гражданска позиция и активно участие в обществения живот.
Организиране на съвместни обучения и събития в мрежа с други центрове в
България и в международен план, с цел обмяна на идеи, опит и добри практики;
o предоставяне на информация за възможности за работа, квалификация и
преквалификация, предоставяне на съдействие на младите хора при работа с
институциите и представителите на бизнеса. Дейности за подпомагане на
професионалното ориентиране и развитие, чрез предоставяне на възможност за
придобиване на професионални знания и умения, включително хора над 30 г.
възраст, които нямат завършена образователна степен, в съответствие с
актуалните потребности на пазара на труда;
o активно сътрудничество с местните публични власти, бизнеса, институции и
неправителствени организации за разработване на координирани политики и
работа с ученици и млади хора. Предоставяне на услуги за социално включване
на младежи от уязвими групи, вкл. роми, овластяване и активизиране на
учениците и младите хора, особено представителите на уязвими групи,
емигранти и българи, върнали се от чужбина;
o сътрудничество

с

представителите

на

местния

бизнес

във

връзка

с

професионалната ориентация и подготовка на младите хора, както и с цел
повишаване на мотивацията им за търсене на възможности за реализация на
местно ниво. Организиране на събития за представяне на работодатели, срещи
между предлагащи и търсещи работа и други форми на медиация. Организиране
на събития за представяне на успешни практики на млади предприемачи.
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Подпомагане на дейности като менторство, стажуване, чиракуване, обучение на
работно място, job shadowing;
o организиране на съвместни обучения и събития в мрежа с други младежки
центрове в България и извън страната, насочени към обмен на идеи, опит и добри
практики. Активно сътрудничество и обмяна на опит с Центровете за подкрепа
на личностното развитие (ЦПЛР) в съответната община, предоставяне на
обучение на персонала на ЦПЛР за формиране на умения за работа с млади хора
в съответствие с най-високите стандарти за младежка работа.

Подборът за финансиране ще се извърши чрез конкурсна процедура, със
състезателен характер. Центрове ще бъдат изградени в 10 общини, като с предимство
ще се ползват тези, които вече имат разработени подобни проекти и имат готовност за
бързо стартиране на проектните дейности.
!!!Всеки от новоизградените центрове трябва да осигури поне 10 работни места (сред
които 5 младежки работника, 2 ромски образователни медиатори, психолог/социален
работник) и да включи в дейностите и клубовете си поне 1 200 младежи от областта.
2.Разширяване и осъвременяване на работата на Центровете за подкрепа на
личностното развитие или създаване на Центрове за подкрепа на личностното
развитие на деца и младежи (в градовете, в които няма) (в 10 общини, които не са
областни центрове):
Допустими бенефициенти ще бъдат центровете в градове с наличие на поне 3 000 човека
на възраст от 10 до 29 години (данни от НСИ за последната достъпна година). В случая
тези градове са 23 броя: Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат,
Несебър, Поморие, Нова Загора, Казанлък, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Дупница,
Ботевград,

Ихтиман,

Самоков,

Велинград,

Пещера,

Асеновград,

Карлово,

Димитровград, Свиленград, Харманли.
Всеки от центровете ще трябва:
o да открие поне по 4 работни места (от които поне двама младежки работника,
един ромски образователен медиатор и психолог/социален работник);
o осигури участието на поне 450 ученици и младежи (15% от общия брой млади
хора) в организираните от него дейности и клубове по интереси.
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Общините, в които ще бъдат изградени центрове от този тип, ще бъдат определени чрез
процедура за подбор на проекти.
3. Създаване на национален фокусен център за личностно развитие на деца
и младежи: основно методическо, информационно, обучително звено, изпълняващо
функцията на координационен орган за създадените младежки центрове и Центровете за
личностно развитие.
За база на Националния фокусен център ще се използва сграда (бивше училище) в гр.
София, за която вече има проведена обществена поръчка за ремонт на легловата база.
Центърът ще създаде 15 работни места (от които минимум 7 младежки работника,
минимум 2 ромски образователни медиатори и психолози/социални работници) и
осигури участието на поне 3 000 ученици и младежи в организираните от него дейности
и клубове по интереси.
4. Управление и мониторинг на инвестицията: Управлението на инвестицията ще се
осъществява от Министерството на образованието и науката (МОН) чрез определена от
министъра структура (например, при подкрепа на необходимия капацитет управлението
може да се предостави на дирекция „Външни европейски програми“).
!!!Екипите на центровете ще работят в активен диалог с местните власти и бизнеса
за осигуряването на всестранна подкрепа за успешното развитие и реализация на
учениците и младите хора до 29 г. от съответния регион в съответствие с
общинската стратегия за работа с младежта. Центровете ще бъдат и един от
основните партньори на местните ръководства в изпълнението на общинските
планове за интеграция на етническите малцинства.
!!!След края на проектите, общините, на чиято територия са изградени центровете,
следва да осигурят достатъчен финансов ресурс за продължаване на дейностите и
поддръжка на сградите и оборудването.

III. Бюджет:
1.Общ бюджет: 70 млн.лв.
*ДДС е недопустим разход по Механизма за възстановяване и устойчивост.
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Съфинансиране от бенефициентите няма да се изисква.

2. Бюджет по дейности:
Дейност
1. Изграждане на Центрове за
личностно развитие на
ученици и младежи
2.Разширяване и
осъвременяване на работата на
Центровете за подкрепа на
личностното развитие или
създаване на Центрове за
подкрепа на личностното
развитие на деца и младежи
3. Създаване на национален
фокусен център за личностно
развитие на деца и младежи
4. Управление и мониторинг

Общ бюджет, Индикатори
в млн.лв.
-10 Центъра
40

Стойност на проект
в лв.
между 3.7 млн. лв.4.3 млн. лв.

16

-10 Центъра

между 1.4 млн.лв.- 1.8
млн.лв.

9.3

-1 Център

9 261 431 лв.

4 738 569 лв.- 6.77 % от общия бюджет

!!!Общински власти ще бъдат пряко отговорни за осигуряване на финансовия
ресурс за поддържане на устойчивост на Центровете.
!!!Услугите, предоставяни в Центровете, ще са безплатни за всички ученици и
младежи, т.е. ще бъдат общодостъпни за всички ползватели.

IV. Времеви график за изпълнение: 2021-2026 г.
Период на изпълнение на операцията: 60 месеца.

V. Механизъм за изпълнение:
Подборът за финансиране ще се извърши чрез конкурсна процедура, със
състезателен характер.
С приоритет ще бъдат общини с:


по-голяма младежка безработица от средното национално ниво (данни за
последната достъпна година от НСИ);



наличие на повече ученици и млади хора (сравнителен анализ на базата на
последните достъпни данни от НСИ);



наличие на ученици и младежи от уязвими групи (сегрегирани, изолирани
общности с ромска етническа принадлежност, например);
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намиращи се в Северозападен или в Югоизточен регион за планиране (с два пъти
по-висок коефициент на отпадане на ученици от другите региони);



по-голям процент отпаднали от образователната система ученици (съгласно
данни от МОН и НСИ).
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