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ПРОГРАМА 

Девета национална младежка среща в Горна Оряховица 

"Ролята на младите хора в решаване на глобалните проблеми 

на гражданското общество" 

11 - 13.03.2016 г. 

Ден Час Дейност 

I ден 12:00 Пристигане и настаняване в хотел   

13:00-13:30 Регистрация 

13:30-13:45 Обсъждане на програмата. Очаквания 

13:45-14:30 Откриване на срещата. Приветствие от кмета на община Горна Оряховица 
- инж. Добромир Добрев  

 „Смисълът на доброто партньорство” 

Виолета Панова 
Председател сдружение „Младежка толерантност” 

14:30-14:50 Bидео обръщение на евродепутата г-жа Мария Габриел към младите 
хора на срещата в контекста на 2016 - „Европейската година за борба с 
насилието срещу жени” 

със съдействието на Дорина Бянова,  
Информационен център на евродепутата Мария Габриел-Русе 

14:50-15:50 „Как да изградиш една активна здравословна среда с  помощта на 
всеки. Изграждане на безплатен здравен инфо-център за младите“ 

Д-р Калин Василев 
TurnovoRUN-Велико Търново 

15:50-16:00 Почивка 

16:00-18:30 „За няколко лайка повече" -  младежка кампания за превенция на 
нежеланата сексуализация и насилието по полов признак в интернет“  

Д-р Луиза Шахбазян 
Фондация „Приложни изследвания и комуникации”  

 Национален център за безопасен Интернет   
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18:30-19:30 Споделяне на опит, представяне на дейностите на организациите 
1. Сдружение „Горнооряховски младежки парламент“ 
2. Община Лясковец  
3. Консултативен съвет за младежка политика – Златица 
4. СОУ „Димитър Благоев“ – Свищов 

19:30-20:00 Почивка 

20:00 Организирана вечеря - за участниците 

 
II ден 9:30-10:30 Споделяне на опит, представяне на дейностите на организациите 

1. Детски и младежки парламент – Варна 
2. Община Павликени / Общински съвет – Павликени  
3. ОП „Детски и младежки център” – Димитровград 
4. Община / Градски ученически парламент – Шумен 
5. Ученически парламент – Силистра 
6. Сдружение „Промяната е в Теб” – Трявна 

10:30-12:30 „Детско и младежко участие - възможностите на НМД в подпомагане 

детската и младежка активност“ 

 Мария Брестничка 

Национална мрежа за децата – секретариат 

12:30-14:00 Почивка 

14:00-15:30 „Как да вдъхновяваме младите хора да бъдат активни граждани“ 

Владимир Василев  
образователен проект SmartiGraphs 

15:30-16:30 „Митове и перспективи за предприемачеството в България“ 

Йоанна Данчева  
Start It Smart-Велико Търново  

16:30-17:20 „Каква е дейността на  евродепутата г-жа Ева Паунова и възможности за 
активиране на младите хора“ 

Лора Костадинова 
Европейския информационен офис на Ева Паунова-Велико Търново 

17:20-18:30 Споделяне на опит, представяне на дейностите на организациите 
1. Център за работа с доброволци към Регионална библиотека  
“Проф. Беню Цонев” – Ловеч 
2. Градски ученически парламент – Велико Търново 
3. Градски ученически съвет – Велико Търново 
4. Видински Детски и Младежки Парламент 
5. Общински детски съвет – Монтана 

18:30-20:00 Почивка 

20:00 Организирана дискотека с кетъринг 
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IIІ ден 10:00-10:30 Споделяне на опит, представяне на дейностите на организациите 

 
Свободен разговор 

10:30-12:00 „Oсъзнаване на потенциала на работата в мрежата и важността на 
свободното споделяне на опит, информацията и ресурсите като средство 
за индивидуална и организационна ефективност и развитие” 

Александър Куманов 
 42 training-София 

12:00-13:30 Закриване на срещата. Обобщение на всичко свършено, размяна на 
адреси и материали 
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