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Седма национална младежка среща в Горна Оряховица 

"Млади европейци в ерата на кризи  - гражданското 

образование с нова перспектива" 

28-30.03.2014г. 

Ден Час Дейност/ място 

I ден 12:00 Пристигане и настаняване в хотел „Амбарица” 
http://ambaritsa.com/complex/index1.html  
Регистрация на учениците .                                                          сборен пункт 

13:00-13:30 Обсъждане  на  програмата, oчаквания. 
                                                                                                        Лоби бар „Амбарица” 

13:30-14:00 Запознаване на участниците. Представяне на младежките организации.  
„Смисълът на доброто партньорство”.  Даване начало на рисунка  
продължаваща дейността от Графит-фест  върху подпорната стена в 
парк „Пролет” и изпълнявана от организацията от София „140 идеи” 
                                                                                                      Лоби бар „Амбарица” 

Водещ: Виолета Панова, 
Председател  

Сдружение”Младежка толерантност” 

14:00-15:00 „Как работим съвместно  с  местна власт” 
Среща с инж. Добрев- кмет на Горна Оряховица  и  представители на 
местната  власт. 
                                                                                                          Лоби бар „Амбарица” 

Фасилитатор: Милена Николова, 
Директор „Дирекция хуманитарни дейности 

 и международни връзки” 

15:00-16:00 Младите хора и възможностите през новия програмен период:   
2014- 2020 г.                                                                                
                                                                                                          Лоби бар „Амбарица” 

Светла Стефанова, 
             Управител Областен информационен  център- гр. Велико Търново 

 

16:00-16:45 "Европейският парламент в подкрепа на младите" 
Лоби бар „Амбарица” 

Дорина Бянова, 

Информационен център на евродепутат Мария Габриел – Русе 
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16:45-17:30 Почивка. 

17:30-19:00 История на ГМП  или как се справихме до сега -10 години.  
                                                                                                          Лоби бар „Амбарица” 

Екип на организацията 

19:30-20:00 Почивка. 

20:00 Организирана  вечеря  за  участниците.  
                                                                                                     ресторант „Първи  май” 

II ден   

 9:30-11:00 "Креативност и социално предприемачество" 
Представяне на Средиземноморска мрежа за диалог между културите 
„Анна Линд” от сдружение „Международни инициативи за 
сътрудничество” – национален координатор на мрежата за България.     
 

Фасилитатори :  Костадинка Тодорова  и Давид Райгал –  сдружение 
„Международни инициативи за сътрудничество” (МИС), Разлог 

Лоби бар „Амбарица” 

 11:00-12:30 Младите  хора и възможностите през новия програмен период:  
2014-2020 г.  Програма  Еразъм +  

Мануела Радева,    
Директор  

Дирекция”Младеж”НЦЕМПИ 
Лоби бар „Амбарица” 

 12:30-13:30 Почивка. 

 13:30 Отпътуване  до гр. Велико Търново. 

 14:00-15:30 "Доброволчеството като форма на активно гражданско участие" 
Запознаване на участниците с финансиращи програми и възможности 
за развитие, предоставени от Средиземноморска мрежа за диалог 
между културите „Ана Линд” и Европейските фондове . Възможности за 
партньорства и сътрудничества. Представяне на 2 ма доброволци от 
Мексико. 
 
Фасилитатори:   Костадинка Тодорова и Стефан Копанаров - Сдружение  

„Международни инициативи за сътрудничество” (МИС), гр.  Разлог 
 
ЕДС - представяне на доброволките от Испания и Литва и тяхното 
виждане за доброволческите програми. 
Дискусия по темата за доброволчеството и ролята му за гражданското 
общество. 

В.Панова 
Регионална библиотека „П.Р.Славейков” – В.Търново 
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 16:00-18:00 Посещение на  Мултимедиен посетителски център ”Царевград-
Търновград”/музея на восъчните фигури/, Архитектурно-музеен 
резерват  „Царевец” и църквата „Св.40 мъченици” във В. Търново. 

Драгомир Гайдаров 
Координатор В.Търново 

 18:00-19:00 Среща с кмета на В.Търново, г-н Панов и подкрепата ни  за  
кандидатурата на регион В. Търонво - Европейска  столица на 
културата през 2019 г. 

Драгомир Гайдаров 
Координатор  В.Търново 

 20:00-23:30 Организирано парти  с коктейл  за участниците. 10 години на 
Горнооряховски Младежки П арламент. 

Даниел Божанков 
Координатор ГМП  

Лоби бар „Амбарица” 

IIІден 10:00-11:00 Капацитет на МНПО  
Идентифициране на стратегии,  изграждане  на  нови  партньорства  за 
бъдеща работа между Вас и идентифицирането на нови ресурси за 
постигане на Вашите индивидуални или организационни  цели. 
Методи за оценка на нуждите в общността , визия.  

Фасилитатор:  Александър Куманов,  
42 training - София 

Лоби бар „Амбарица” 

11:00-12:00 Почивка  и  свободно време. 

12:30-13:30 Партньорство с бизнеса- „Как да си създадем собствен бизнес” или 
„Какво да направим, за да ни харесат” 
Ще се постараем да създадем среда за създаване на потенциал на 
работата в мрежа и важността на свободното споделяне на опит. 

Фасилитатор:  Александър Коцев, 
Млад бизнесмен 

Частен клуб „Клуб ОН” 

14:00-15:30 Постановка на МТ ”Алтернатива”. Теми за размисъл и обсъждане  или 
„Какво можем да направим с методите на изкуството  в борбата против 
тормоза в училище?” 

Симеон Христов, 
Худ.ръководител 

Читалище „Напредък -1869” 

15:30-16:00 Обобщение на всичко извършено, размяна на адреси и материали. 
Закриване на срещата. 

Читалище „Напредък 1869” 

 

 

 


