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Тринадесета национална младежка среща в град Горна Оряховица  

„С крачка в бъдещето” 
27.03.2020 г. – 29.03.2020 г. 

 

П О К А Н А  З А  У Ч А С Т И Е  

  

Сдружение „Горнооряховски младежки парламент” съвместно с Община Горна 

Оряховица организира Тринадесета национална младежка среща под патронажа на  
еврокомисар Мария Габриел и 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: 

 Видеообръщение на Мария Габриел, комисар по иновации, научни изследвания, 
култура, образование и младеж 

 Лора Крекманова – местен парламентарен сътрудник на евродепутат Ева Майдел 

 Златка Димитрова – координатор на мрежата „Образование България 2030“ 

 Христомир Куцаров –  член на „Горнооряховски младежки парламент“ 

 Фондация „42 training“ и Форум „КЛЮЧ“ 

 Пламена Апостолова –  "Обичам да ми е чисто!" 

 Ивайло Драганов – създател на фестивал „Настолен град” 

 Мирела Димитрова тема е „Онлайн – един необятен свят на възможности и рискове“ 
Център за безопасен интернет“ 

Националната младежка среща в гр. 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.  

Основна тема по време на форума ще бъде - мястото на младите хора в съвременния 
свят, тяхната активност и доброволческа работа в името на собственото им бъдеще. Сред 
основните акценти са: здравословния начин на живот, превенция на различни зависимости и 
борба с агресията, използване на дигитални технологии и фалшиви новини. Участниците ще 
обсъдят конкретни действия за развитие и активиране на младежкия граждански сектор с 
предоставените от Европейския съюз възможности. Гостите ще могат да изразяват мнения и 
идеи към кои приоритетни области трябва да бъде насочена работата им като доброволци и 
кои действия са ефективни. 
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Координаторът на евродепутата Ева Майдел – Лора ще разисква положителните 
страни на европейските стратегии и мерки за развитие. Чрез оригинален Workshop Златка 
Димитрова – координатор на „Образование България 2030“, ще представи бъдещите нови 

професии в Европейския съюз и предизвикателствата пред младите хора. С Пламена 
Апостолова и Илияна Вълчева от  "Обичам да ми е чисто!" ще се разисква екологичната тема  
"По-малко пластмаса? Ето как!", включваща практически съвети за намаляване на 
пластмасата в ежедневието ни. Александър Куманов и Милена Захариева от екипа на 
Фондация „42 training“ ще обсъдят темата за общности и какво е да си част от изграждаща се 
общност с „Истинският лидер за каузи и идеи“. Христомир Куцаров ще сподели ефектите от 
участването в младежки организации с представянето си „Доброволческата младежка 
дейност в моя живот чрез ГМП“.  

Важна част, през трите дни на форума, ще бъдат и интересните и занимателни 

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 ще покажем как и  дигиталните 

технологии могат да участват в ежедневието ни. Също така ще има тайкуондо демонстрации 

и други изненади.. 

Тази година ще дадем възможност на всички организации, които желаят да 

представят дейността си пред присъстващите, да го направят не чрез презентации, а чрез 

ателиета по време на срещата. Не на последно място – ще създадем работна среда за 

осъзнаване на потенциала на работата на НПО-тата 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 

тържествена вечеря на 28.03.2020 г. и за запазване на места в хотел на преференциални 

цени - 27 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. 

Ако имате въпроси, можете да се свържете с Виолета Панова – председател на 

Сдружение „Младежка толерантност”, тел. 0887 729 061 или с координатор на  

„Горнооряховски младежки парламент” – Дарина Михайлова,  тел. 0877 350 894. 

 

Екипът на ГМП 

 

mailto:gyparlament@abv.bg

