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ДО
КМЕТ НА РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДО
ДИРЕКТОР НА СУ

ОТНОСНО: Конкурс за доброволческа инициатива на младите хора — „Младежки свят“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Вече традиционно, Столична община, дирекция „Превенция, интеграция,
спорт и туризъм“ с подкрепата и партньорството на Национална Спортна Академия,
Национално издателство за образование и наука „Аз Буки”, Британския съвет,
Асоциация за развитие на София, инициират за шеста поредна година конкурса за
младежки инициативи и доброволчески практики - „Младежки свят”.
Покана за участие - да представят своите добри практики, иновативни идеи,
ефективни кампании и решения, е отправена към всички младежки организации,
ученически съвети, ученически парламенти или други неправителствени и
образователни структури, които обхващат младежи от 15 - 29 г. на територията на
Столична община. Проектините идеи за участие в конкурса ще се приемат до 20
февруари 2020 г./ внесени официално на ул. „Московска” № 33, Столична община,
до Заместник - кмет на СО - д-р Тодор Чобанов/.
Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” ще финансира найдобрите идеи за младежка доброволческа инициатива в размер на 3 000 /три хиляди/
лв. Изпълнението на дейностите обхваща периода /м. март - м. октомври/.
Изискваните документи за кандидатстване са:
> Заявление по образец;
> Попълнена - Инициатива за участие в конкурс/ проектна идея /цо образец/;
> Списък на младежите, подаващи проектното предложение и/или участващи в
съответната младежка организация, /училище, име, клас/.
Темите и областите, по които могат да се подават предложения са —социални,
образователни, спортни и екологични инициативи, подпомагане и интегриране на
социални рискови групи; усмихни света, подари съпричастност, помогни на хора в
риск, изкуство с кауза и други социално значими и актуални теми.

Писмото се издава в 1 /един/ оригинален екземпляр за класиране в У АСО и не носи хартиен носител за
адресата. Писмото се изпраща чрез СЕОС. Приложението се сканира.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В тази връзка моля за Вашето съдействие за популяризиране и разпространение
на информацията до образователните институции, структурите на ученическо
самоуправление или неправителствени организации.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е
публикуван на интернет адреса на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и
туризъм” /ПИСТ/ - направление „Култура, образование, спорт и превенции на
зависимости’9- Столична община - https://www.sofia.bg/sport 1

За допълнително информация: дирекция ПИСТ - 02/ 946 1118

Приложение: 1. Покана за участие в конкурса „Младежки свят” 2. Инициатива/ проектна идея за участие в конкурс „Младежки свят“
3. Процедура
4. Заявление по образец
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Писмото се издава в 1 /един/ оригинален екземпляр за класиране в У АСО и не носи хартиен носител за
адресата. Писмото се изпраща чрез СЕОС. Приложението се сканира.

ПРОЦЕДУРА ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА НА МЛАДИТЕ ХОРА
„МЛАДЕЖКИ СВЯТ”- 2020 година
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ноември 2019 r. - 20 февруари 2020 r.
Обявяване на процедура за набиране на доброволчески инициативи „Младежки свят“; период за подаване на предложенията.
Забележка: Крайният c o o k за представяне на проектни
предложения е 17.30 часа на 20 февруари 2020 г.

Оценяване на предложените инициативи/свикване и заседания на Експертен
съвет.

Уведомяване на организациите, институциите/представяне на резултатите.

Период за реализиране на дейностите,
инициативи.

обвързани

с доброволческите

Период на мониторинг.

Период на финансово отчитане на инициативите за младежко доброволчество.

края на м. февруари 2020 г.

м. март 2020 г.

от м. март/април до 30 октомври 2020 г.

м. март/ м. октомври 2020 г.

до 30 ноември 2020 г.

ИНИЦИАТИВА
„ Младежки свят "

Конкурс за доброволческа инициатива на младите хора

1. Тема/ име на младежката доброволческа инициатива.
Кой? инициира, участва, реализира;
Какво искате да промените и на кого искате да помогнете?
/младежка организация, ученически съвет, ученически
парламент, неправителствена или образователна структура, която
- обхваща младежи от 15 до 29 години/

2. Моля, посочете и обосновете необходимостта от
доброволческата инициатива.
/ 1 0 - 1 5 / реда

3. Моля, посочете институция/ територия, на която ще реализирате проекта.
Колко младежи доброволци ще бъдат включени/ ангажирани/ и как?
/7-10/ реда

4. Моля, посочете ползите и очакваните резултати.
/7-10/ реда

5. Моля, посочете необходимите средства за
инициативата.
/до 3 000 лв. за материали, консумативи, транспорт и др./

Контакт за връзка - име / телефон / e-mail:
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Имаш идея за социална
или екологична
инициатива? Знаеш как да
помогнеш за интеграцията
на социални рискови
групи? Искаш да развиеш
гражданското и здравно
образование?
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