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Дванадесета национална младежка среща в Горна Оряховица

„Ние сме бъдещето“
29.03.2019 г. – 31.03.2019 г
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Сдружение „Горнооряховски младежки парламент”, съвместно с Община Горна Оряховица
организира Дванадесета национална младежка среща под патронажа на евродепутата Ева Майдел.
В три дни участниците ще имат възможност да споделят и получат опит не само от домакините, но и
от поканените представители на наши водещи партньори:
 Ева Майдел и Европейски информационен офис на евродепутат Ева Майдел във Велико
Търново;
 Ивелина Борисова - студентката от специалност „Здравен мениджмънт” при Медицински
университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”- Варна
 Фондация „СМАРТ”;
 Фондация „Четиридесет и две“/ Форум „КЛЮЧ“;
 Сдружение „Център Мария”;
 Платформа LoveGuide.
 Мария Бонева и Сдружение „Български занаяти“
 Ивайло Драганов уеб дизайнер, програмист и създател на фестивала „Настолен

град”
Националната младежка среща в Горна Оряховица е поредна стъпка за продължаване на
започнатия диалог между младежта, местната и централната власт за ролята и мястото на младото
поколение в градежа на просперираща България, в рамките на обединена Европа. Ключов фактор в
този процес са именно младите хора, които са отворени към света, имат критично мислене,
креативни умения и са носители на нов мироглед.
Основната тема по време на форума ще бъде - мястото на младите хора в съвременния свят.
Тяхната активност и доброволчество в името на собственото бъдеще. Сред основните акценти са и
здравословния начин на живот, превенция на различните форми на зависимости и борбата срещу
агресията, използването на дигитални технологии от младите хора и фалшивите новини. Участниците
ще обсъдят конкретни действия за развитие и активиране на младежкия граждански сектор,
свързани с предоставените от ЕС възможности. Ще могат да изразят идеите си към кои приоритетни
области трябва да бъде насочена работата им и какви да са ефективните действия.
Заедно с националният координатор на евродепутата Ева Майдел - Ирена Бойновска, ще
обсъдим позитивните страни на европейските стратегии и мерки за развитие. Студентката от
специалност „Здравен мениджмънт“ - Ивелина Борисова, занимаваща се със здравно образование,
ще представи темата „Здравето в друг аспект” или ще обвържем доброволчеството със здравето.
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Людмила Цветанова председател на Сдружение център „Мария“ ще представи „Уменията на 21-ви
век”, като споделяне на опит с анкета от и за младите хора. Александър Куманов с Милена
Захариева от екипа на Фондация „Четиридесет и две“ ще развие темата „Истинският лидер знае как
да презентира“ или „Презентиране на каузи и идеи . Николета Попкостадинова/ Платформа
LoveGuide и Георги Ненов занимаващ се с един подкаст „Свръхчовекът с Георги Ненов“ ще
провокира с една инициатива - Live to lift, която е спортна в същността си, но е нещо като
взаимопомощ между хора, които искат да тренират с успех.
Важна част, през трите дни на форума, ще бъдат и интересните и занимателните ателиета, до
които всеки от участниците ще има възможност да се докосне и да придобие нови умения,
необходими за неговото бъдещо развитие. Ателиетата ще бъдат включени в различни интерактивни
задачи за участниците, чрез които на практика ще покажем как и дигиталните технологии могат да
участват в ежедневието ни.
Тази година ще дадем възможност на всички организации, които желаят да представят
дейността си пред останалите, да го направят не чрез презентации, а в общи за целта ателиета по
време на срещата. Не на последно място, ще създадем работна среда за осъзнаване на потенциала
на работата на НПО-та в мрежа и важността на свободното споделяне на опит, информация и ресурси
като средство за индивидуална и организационна ефективност помежду им, водеща до тяхното
развитие.
Разходите за транспорт и нощувки се покриват от съответните Общини или организации.
Сдружение „Горнооряховски младежки парламент” има ангажимент за тържествената вечеря на
30.03.2019 г. и за запазването на места в хотел на преференциални цени - 23 лв. за нощувка.
За да участвате, моля изпратете вашата заявка (ще намерите като прикачен файл) с
информация за участниците в срещата до 10.03.2019 г. на e-mail: gyparlament@abv.bg
На посочената от Вас ел. поща, ще получите потвърждение за участие, окончателната
програма и допълнителна информация за събитието.
За въпроси относно срещата можете да се свържете с Виолета Панова - председател на
Сдружение „Младежка толерантност”, тел. 0887 729 061 или с координаторът на „Горнооряховски
младежки парламент” – Дарина Михайлова, тел. 0877350894.
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