ПРОТОКОЛ
от 20.08.2016 г.
от среща на Управителен съвет на СНЦ „Варна - Европейска младежка столица 2017"

Днес, 20.08.2016 г., от 11,00 ч. в зала N° 17 в сградата на Младежки дом се проведе
заседание на Управителния съвет на СНЦ „Варна - Европейска младежка столица" както
следва:
На срещата присъстваха следните:
членове на УС
Община Варна с представител г-жа Биляна Раева
Сдружение „Споделено работно място" с представител г-н Боян Симеонов
Сдружение „Велоклуб Устрем" с представител г-н Здравко Василев
Сдружение „Български бизнес форум" с представител г-н Димитър Василев
Сдружение „Идеа" с представител г-жа Лилия Еленкова
представители на изпълнителния орган на сдружението:
Мирчо Христов - Изпълнителен директор
Яна Събева - Заместник - изпълнителен директор
Магдалена Петрова - Връзки с обществеността
Магдалена Добрева - Административен координатор
гости:
Лилия Христова - Директор на дирекция „Образование и младежки дейности"
Лора Любенова - Член на УС на Европейски младежки форум
Протокол: Магдалена Добрева - Административен координатор на СНЦ „Варна Европейска младежка столица 2017"

След като стана ясно, че има необходим кворум събранието бе открито в 11,20 ч. от г-н
Мирчо Христов. Представи се дневния ред в следните точки:
1. Дневен ред на ОС, насрочено за 21.08.2016 г.
2. Обсъждане за предложения за актуализация на годишния бюджет (2016) във връзка с
дейностите на EMC
3. Обсъждане на предложения за откриващо събитие на Варна 2017
4. Дискусия относно инициативи, които да се инициират от сдружението във връзка с
програмата за 2017
5. Оформяне на визия за подбор на дейности по ключовите направления на сдружението
6. Участие в световно изложение за младежкия туризъм в Белград в периода 20 - 23
септември 2016 г.
7. Други

По т. 1 от дневния ред се направиха следните изказвания
Мирчо Христов представи дневния ред на Общото събрание на останалите членове в
следния ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Отчет на управителния съвет
Представяне на новите членове на сдружението
Приемане на бюджет на сдружението
Приемане на насоки и програма на сдружението
Членство на сдружението в други организации

Г-жа Лилия Еленкова предложи да се разясни на ОС общата финансова рамка на
сдружението и това, което трябва да се представи да бъде ясно планирано и конкретно за
всяко направление на дейността на сдружението до момента. Обясни, че всичко трябва да е
просто и кратко представено с ясна визия. При представянето да се раздели бюджета до края
на 2016 г. и този за 2017 г. Да се направи ясно разграничение на СНЦ „Барна - Европейска
младежка столица 2017" от младежките проекти на Община Барна.
Г-жа Биляна Раева предложи да се спомене и организирането на FUNCITY+ и разходите,
свързани с фестивала, както и проектът „Мара Тасева" по точка 3.
По точка 5 да се предложи включването на СНЦ „Барна -Европейска младежка столица 2017" в
мрежата на Европейските младежки центрове.

По т. 2 от дневния ред се направиха следните изказвания :
Обсъдиха се предложения за финансиране, от които:
100 000 лв. за техническо проектиране на бившето училище „Мара Тасева", за да се
реорганизира като Черноморски младежки център.
Да се планират средства за откриващо събитие на „Барна - Европейска младежка столица
2017".
300 000 лв за ремонт и оборудване на 2 читалища, които да осъществяват пилотна дейност по
ключово направление „Мрежа на младежки центрове и читалища".
По т. 3 от дневния ред се направиха следните изказвания :
Г-н Мирчо Христов представи информация за откриващо събитие на „Барна Европейска младежка столица 2017", получено от Теодор Василев от Народно читалище
„Бъдеще сега". Постъпи предложение от г-жа Биляна Раева датата на събитието да бъде
тематична, например 6 януари /Йорданов ден/ или 14 януари. Постъпиха идеи за Varna Winter
Fest - комбинация от сняг и зимни забавления и фото състезания във Барна, което би
допринесло за визията на Барна като целогодишно посещавана дестинация. Бюджетът ще се
доуточнява.
Ще се организира обучително събитие съвместно с екип от гр. Клуж Напока, Румъния. Целта на
посещението и работата им във Барна е организиране на заключителна конференция по проект
по програма Еразъм+, насочен към младежката заетост и младежката работа. Планира се да

бъде в рамките на 3-4 дни като идеята е това събитие да бъде част от откриването на „Варна Европейска младежка столица 2017" .
Планира се голям концерт или друго имиджово събитие, свързано с „Варна - Европейска
младежка столица 2017".

По т. 4 от дневния ред се направиха следните изказвания :
Предложи се идея за иницииране на конкурс за титла за Национална младежка столица процес, който да се координира с Националното сдружение на общините и евентуално
Министерството на младежта и спорта, както и други младежки организации.
Друго предложение включва насърчаването на устойчива черноморска младежка политика с
предложение за обучения на черноморски младежки политически лидери в бъдещия
Черноморския младежки център или други локации във Варна, Целта е младите хора да се
обучават на геополитика.
Мирчо Христов разясни проект по ключово направление Inno Jump, за който да се търси
корпоративно финансиране - менторска програма за младежи в места тип младежки зони,
където се практикуват алтернативни/нетрадиционни спортове. Младите хора трябва да са от
групи в риск /например повтарящи клас или останали на поправка/, които да преминат през
определените локации за спорт в рамките на учебна година като накрая се направи измерване
дали е имало положително въздействие над младежите в риск. Очаква се този процес да
получи подкрепа от психолози, педагогически съветници и педагози.

По т. 5 от дневния ред се направиха следните изказвания :
Г-н Мирчо Христов представи основните ключови направления.
Финансирани от СНЦ „Варна - Европейска младежка столица 2017" следва да са:
Варна на картата, Inno move, Inno center, Мрежа на младежките столици. Направлението
FUNCITY+ да се прехвърли към „Варна - Европейска младежка столица 2017"
Финансирани по общинска програма са:
Варна доброволческа служба; Inno Jump - Дейности на открито; Inno Think Tank - Иновативен
мозъчен тръст; Младежко участие; Професионално и кариерно развитие; Мрежа на младежки
центрове и читалища; Младежка медийна академия - Варна; Проект за милиони.
По т. 6 от дневния ред се направиха следните изказвания:
Здравко Василев представи информация относно световно изложение по младежки туризъм
Белград. Обясни по-подробно за целите и възможностите, които ще предложи събитието
дали би могла „Варна - Европейска младежка столица 2017" да се включи. Да се мисли
посока продукти, услуги, презентиране на фирми от Варна, свързани с младежки пътувания
обмен и популяризиране на „Варна - Европейска младежка столица 2017".
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Г-жа Биляна Раева разясни, че туристическият сектор проявава интерес към инфрастуктурата и
това, което Варна може да предложи като услуги. Добави, че трябва да се води диалог с
туристическата асоциация и туроператорите във Варна.
Не се стигна до конкретен ангажимент по тази точка, а се предложи възможността да се
дискутира с представители на община Варна, които да преценят дали би била от полза.
Във връзка с това Лора Любенова предложи да организира младежка среща за младежката
инфраструктура /подобно на тази в Братислава/ през 2017 г.
По т. 7 от дневния ред се направиха следните изказвания:
Коментира се пътуването до Брага.
Във връзка със ситуацията около Младежкия форум за партньорство с местната власт и
Консултативния младежки съвет, Лилия Еленкова предложи да се организира обучителна
среща за повишаване на капацитета на местните младежки организации /консенсусно
обучение/ за работа с местната власт. Като възможен период се обсъди провеждане на
събитието в рамките на 2-3 дни в средата на октомври.

Срещата приключи в 15,30ч.

Председател на събранието:...
/Биляна Раева - ~
}ате4? на УС/
.....................
Протоколист:....^
/Магдалена Добрева - административен
координатор/

