
     

 

 
 

 

 

   

„Граждански мониторинг на младежките политики в община Брезник“ 
Проектът е финансиран по договор № BG05SFOP001-2.025-0014-С01/19.07.2022г., 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

         На 19.07.2022г. стартира проекта „Граждански мониторинг на младежките 

политики в община Брезник“ договор № BG05SFOP001-2.025-0014-С01 

финансиран по Оперативна програма: Добро управление, съфинансирана от 

Европейския Съюз, чрез Европейски Социален Фонд.   

Той се изпълнява от Фондация „Отворена врата“ гр. Перник – бенефициент и 

община Брезник – партньор.  

  Основната цел на проекта е: 

Подобряване на формулирането и реализирането на младежките политики на 

местно ниво на територията на община Брезник в съответствие с Европейските и 

национални стандарти и добри практики, на базата на мониторинг, обратна 

връзка, партньорство и отправяне на препоръки от страна на гражданското 

общество. 

Тази цел включва следните подцели: 

1. Развитие на граждански ресурси за осъществяване на независим мониторинг 

върху публични политики и партньорство с местната власт за подобряването им; 

2. Разработване на методически инструменти за ефективен граждански 

мониторинг; 

3. Практическо реализиране на гражданския мониторинг с цел оценка на 

публичната младежка политика на местно ниво и изготвяне на препоръки за 

подобряването й, включително на регулаторната среда за младежко участие. 

Тези цели съответстват на констатациите ни, че въпреки обявяването на 

младежта за приоритет от много общински ръководства, рядко се наблюдава 

целенасочена и ефективна младежка политика, подобна на други европейски 

страни. 

Нашата проектна идея цели принос към подобряване на формулирането и 

реализирането на младежките политики на местно ниво на територията на 
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община Брезник. Тази цел ще се постигне със следните дейности: Предвиждане 

на проучване и регистриране на младежките ресурси в общината по дейност 1. 

Разработване на Методология и инструментариум за мониторинг и оценка на 

младежките политики на общинско ниви по дейност 2. Кръгла маса за приемане 

на Методологията дейност 3. Граждански Мониторинг на община Брезник за 

общинските младежки политики – дейност 4. Кръгла маса за Младежки 

политики с представяне на Доклад с препоръки за моментното състояние на 

община Брезник –дейност 5.  

Всички тези дейности ще бъдат в съответствие с Европейските и национални 

стандарти и добри практики, на базата на мониторинг, обратна връзка, 

партньорство и отправяне на препоръки от страна на гражданското общество. 

Целевите групи, към които е насочен проекта, включват общинските власти, 

отговорни за местната младежка политика, гражданските организации 

(младежки и работещи с младежи), както и широката общественост в община 

Брезник. Повишаване на капацитета на кандидата за граждански мониторинг и 

застъпничество по отношение на младежки политики, като една от мерките за 

устойчивост и мултиплициране. Основни продукти на проекта са Методология и 

инструменти за оценка на младежката политика на общинско ниво и Доклад от 

гражданския мониторинг на общинските младежки политики, които ще бъдат 

достъпни чрез публикациите, включително и онлайн.  

Продължителността на проекта е 16 месеца. 

Обща стойност на проекта: 59 500, 98 лева, от които 50 575, 83 лева –  85% 

съфинансиране от ЕСФ и 8 925,15 лева –  15% национално съфинансиране  

 


