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Този документ цели да обобщи резултатите от Пролетните срещи по детско и 

младежко участие на Национална мрежа за децата и да ги представи на вниманието 

на всички заинтересовани страни – участници, партньорски организации и 

институции, експерти и най-вече – децата и младите хора, с и за които Мрежата 

работи. 

Този документ нямаше да бъде факт, ако не бяха факт самите Пролетни срещи, а те 

нямаше да бъдат реалност, ако не бяха всички ангажирали се с тях хора и 

организации. А именно: 

 благодарим на КонтурГлобал Марица изток 3 за финансовата подкрепа и за 

ангажираността им с каузата за повече и по-пълноценно участие на децата в 

техните общности; 

 благодарим на колегите от Национален алианс за работа с доброволци, гр. 

Пловдив и Сдружение „Социален диалог-2001“, гр. Габрово за това, че 

оказаха своята неоценима подкрепа за организирането на двете срещи; 

 благодарим на седемте организации-членове на Национална мрежа за 

децата, които излъчиха свои представители – възрастни професионалисти и 

млади доброволци и деца, с които работят – за участници в срещите, с което 

демонстрираха ангажираността си с каузата за участието на децата в работата 

на Мрежата; 

 не на последно място, благодарим на всички млади хора, които със своя 

ентусиазъм и творчество, превърнаха срещите в едни значими събития за 

всички включили се. 
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1. За тазгодишните Пролетни срещи по детско и 

младежко участие  

 

1.1. Защо детско и младежко участие? 

Ние в Национална мрежа за децата вярваме, 

че хората, ангажирани с грижата и 

подобряването на живота на децата и младите 

хора в България, трябва да полагат всички 

усилия да включват тези деца и млади хора в 

решенията и действията, вземани в тяхно име. 

Нашите ценности и опит категорично сочат, 

че само по този начин децата ще могат да 

допринасят за развитието на нещата в техния 

живот и общности, които ги вълнуват; че само 

по този начин те ще могат да познават и да се пазят от възможни заплахи и злоупотреби; че 

така се превръщат в пълноценни личности и граждани. Не е случайно, че правото на мнение 

(чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето) е не само отделно право, а ръководен 

принцип в работата с децата, „навигиращ“ спазването на други права и гарантиращ детското 

благосъстояние.  

Затова Национална мрежа за децата ориентира своите дългосрочни усилия и 

ресурси в посока на това да предоставя все повече и по-добри възможности за 

участие на децата и младите хора. От една страна, това са усилия свързани с 

популяризиране и утвърждаване на детското и младежко участие в България – сред 

семействата, професионалистите, организациите и институциите, работещи за (и, надяваме 

се, все повече „с“) деца и млади хора. От друга страна и преди всичко обаче, усилията на 
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Национална мрежа за децата в тази област се отнасят до децата и младите хора, доброволци 

и клиенти на организациите-членове, и това как те да могат да допринасят все повече и все 

по-добре към работата на Мрежата, да формират свое представителство и да получават 

подкрепата на организациите за техните собствени идеи и решения.  

Така се стигна до създаването на „Мегафон“ – мрежата и платформата за детско и 

младежко участие на Национална мрежа за децата. Понастоящем, с включени общо 

близо 100 активни членове, „Мегафон“ е развиваща се група млади хора, ангажирани с 

развитието на детското и младежко участие в Национална мрежа за децата и в България. И 

тази пролет, по време на Пролетните срещи по детско участие в Пловдив и Габрово, 

„Мегафон“ направи още една смела стъпка в своето развитие, и нещо повече - даде тласък 

за развитието на детското и младежко участие в местните младежки общности. 

 

1.2. Защо „пролетни“ и защо „срещИ“? 

През септември 2011 г. 

Национална мрежа за децата 

провежда първата си цялостна 

дейност за детско и младежко 

участие – първият Есенен 

лагер, а година по-късно – 

втория такъв. Основната цел 

на лагерите е да развие 

представата у младите хора, 

че си струва да говорят за 

нещата, които ги вълнуват, да привличат внимание към истинските си проблеми и „да връщат 

възрастните на земята“, когато работят за децата и младите хора, а всъщност не се сещат 

или не умеят да попитат за тяхното мнение. Веднъж осъзнали това - и преди, и сега - младите 
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хора са добре дошли като партньори 

на Национална мрежа за децата в 

това заедно да намират най-добрите 

решения за проблемите на децата и 

младежите в България. 

В края на 2012 г. обаче, с 

осъзнаването на нуждата от 

пълноценна общност и платформа за 

детско и младежко участие, в която 

да членуват доброволците и 

клиентите на организациите-членове на Национална мрежа за децата, става ясно и че е 

нужна някаква рамка, някакъв процес – цикъл – който да изгражда знанията, уменията и 

нагласите на тези млади хора, който да поддържа общността („Мегафон“) жизнена и 

развиваща се и който да се застъпва за децата и младите хора в ролята си на детско 

представителство в рамките на Мрежата. Така се стига до идеята за „цикъла на участие“ 

на членовете на „Мегафон“: 

 Есенен лагер. Това е моментът, в който новите членове влизат в групата; запознават 

се с това какво е Национална мрежа за децата и как работи тя; опознават „Мегафон“ и какво 

е състоянието му към момента; научават повече за това какво означава „детско участие“ и 

какъв е смисълът от него; придобиват знания и умения по теми, които ще са им от полза за 

бъдещите им дейности. 

 Пролетен лагер. Накратко, среща за равносметка, координиране, планиране и 

разпределяне на роли между членовете на Мегафон. Повече за него ще откриете по-надолу. 

 Детски панел по време на Годишната среща на Национална мрежа за децата. 

Традиционно Срещата се провежда в средата на юни месец всяка година. На нея всички 

членове на Мрежата обсъждат въпроси и гласуват важни решения за работата на 

организацията и научават нови и ценни за отделните организации неща за различни области, 

Есенен 
лагер

Пролетен 
лагер 

Детски 
панел към 
Годишната 

среща
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теми и проблеми. Част от Годишната среща е и Детският панел, в който се включват отново 

представители на „Мегафон“ – в крайна сметка, „Мегафон“ е много важна част от Национална 

мрежа за децата, която също трябва да бъде представена на това събитие. Голямото 

предизвикателство тук – и финална стъпка в „подготовката“ на члена на „Мегафон“, включил 

се през септември – е млади и възрастни да се опознаят, да работят, да планират заедно, да 

станат равноправни партньори в рамките на Мрежата. Така предстоящите дейности, каквито 

и да са те, ще са не просто възможни, но и ще постигнат най-добрите резултати. 

 

Вече един пълен цикъл (трите събития) беше проведен в рамките на миналата 

година и всичко сочи, това е подходящ модел на работа с и между децата и младите хора в 

Национална мрежа за децата. Той дава истинска възможност за тяхното развитие (и, ако 

продължи да се усъвършенства, развитие във все повече и по-търсени от самите младите 

хора области), създава предпоставки за изграждане на взаимоотношения между младите 

хора в „Мегафон“ и не на последно място – дава поле за работа по отношение на развитието 

на самия „Мегафон“ – какво представлява, как работи, с кого, от какво се нуждае, как да го 

открие и пр. 

През 2013 г. за пръв път бе проведен Пролетен лагер по детско участие. Това се случи в 

средата на месец май, в гр. Варна, като участие взеха 21 млади хора от различни организации 

и краища на България. Като основна цел на Пролетния лагер в рамките на горния цикъл се 

оформи планирането – предстои почти цяла календарна година, участници са млади хора, 

които са усвоили основни знания и умения по време на Есенния лагер, така че „Мегафон“ 

има възможност да прецени в кои дейност на Национална мрежа за децата и как би искал да 

се включи, да прецени какви свои дейности иска да реализира, както и как да превърне 

желанието в план. 

Защо Пролетният лагер се превърна в ПролетнИ срещи? 

Защото по този начин участие могат да вземат повече хора, на по-удобни за тях места в 

страната (като транспорт), и най-вече – да си поставим по-високи цели. 
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1.3. Към какво се стремяха Пролетните срещи? 

 Запознаване на участниците с „актуалното състояние“ на „Мегафон“. Различни 

членове на младежката мрежа са вземали участие в различни дейности през изминалата 

година, вероятно са в течение на други, но във всички случаи не всички знаят едно и също 

по отношение на това каква работа е извършена, каква предстои и изобщо какво развитие 

бележи „Мегафон“. Затова една от целите бе всички участници „минат на една страница“ 

относно как се е развил „Мегафон“ през последната година (от гледна точка на общуване 

между членовете и с други части на Национална мрежа за децата, от гледна точка на 

идентичност, от гледна точка на начини на работа, на структура и пр.), какви дейности е 

провел (собствени, т.е. по идея и с водещата роля на членовете на „Мегафон“, както и такива 

на Национална мрежа за децата, в които 

членове на „Мегафон“ са взели участие), както 

и какви дейности предстоят (какво „Мегафон“ 

планира до средата и края на 2014 г., какви са 

перспективите за след това). От изключителна 

важност е всички членове с желание и 

възможност за участие да разполагат с 

еднаква информация, защото само така могат 

да чувстват, че са равностойни помежду си и 

че нещата, в крайна сметка, зависят от тях. 

 План за развитие на „Мегафон“ и планиране на ключови дейности до края на 

годината. След като всички участници вече имат една и съща информация за това какво 

предстои, е важно заедно да стигнат до решение как това, което предстои, да се случи с 

тяхно участие и по най-добрия начин. Това планиране се отнася както до конкретни 

дейности, така и до развитието на „Мегафон“ като „организация в организацията“. Тук е и 
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моментът, в който участниците могат да заявят желанието си за включване в някоя 

предстояща дейност. 

 Повишаване разпознаваемостта на „Мегафон“ сред ключови групи – млади 

хора, организации, институции и медии. Както ще видите по-долу, Пролетните срещи са 

организирани така, че участие (с различна цел) да вземат не само млади хора от „Мегафон“, 

техните придружаващи възрастни от организациите-членове и представители на 

Секретариата на Национална мрежа за децата, но и местни заинтересовани от детското и 

младежко участие страни, а именно – млади хора от съответните населени места, други 

неправителствени 

организации и представители 

на местната власт. Успоредно с 

работата с тези 

заинтересовани страни, 

неизменно е важно „Мегафон“ 

да бъде разпознат като 

активна младежка структура, 

стремяща се към развитие и 

готова за партньорство с други 

млади хора и организации. 

 Набелязване на проблемите на младите хора в населеното място и планиране 

на съвместни стъпки и решения. Тази цел отразява стремежа Пролетните срещи да са 

ориентирани не само към „Мегафон“ и неговото развитие, но и към подкрепа на местните 

общности от млади хора. Участие в срещата взеха млади хора от съответните две населени 

места, които бяха подкрепени да набележат свои основни проблеми като млади хора, основни 

неща, които пречат на развитието им, да открият решения, да ги превърнат в план и да ги 

представят пред местните власти и потенциални партньори. Освен че популяризира детското 

и младежко участие и повишава разпознаваемостта на „Мегафон“, тази цел въплъщава и едно 
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истинско „упражнение“ по планиране и застъпничество за младите хора, така че те заедно 

да показват, че искат и могат да са равностойни участници в развитието на организациите, 

общностите и населените места. 

 

1.4. Къде, кога и кой? 

 Пролетните срещи се проведоха между 29 и 31 март и между 5 и 7 април, съответно в х. 

„Алианс“, гр. Пловдив и в х. „Балкана“, гр. Габрово.  

 Участие взеха млади и още по-млади представители на 8 неправителствени 

организации, а именно: 

o Сдружение „Нов път“, с. Хайредин; 

o Сдружение „Свят без граници“, гр. Стара Загора; 

o Сдружение „1 юни“, гр. Бяла Слатина; 

o „Заедно в час“; 

o Сдружение „Социален диалог-2001“, гр. Габрово; 

o Фондация „П.У.Л.С.“, гр. Перник; 

o Национален алианс за работа с доброволци, гр. Пловдив; 

o Асоциация за семейна подкрепа и социална работа, гр. Бургас; 

 За втори път, след успешния опит по време на Есенния лагер през 2013 г., участие като 

ко-фасилитатори взеха млади хора от „Мегафон“. 

 Включилите се в срещите млади хора бяха общо 35, от които 3 ко-фасилитатори от 

„Мегафон“, 12 участника от „Мегафон“, 20 млади хора от Пловдив и Габрово.  

 Официални гости на двете срещи бяха представители на общините, на Регионалния 

инспекторат по образованието, гр. Габрово и на други местни организации като Младежко 

сдружение за мир и развитие на Балканите и ИМКА-Габрово. 

 

 

http://newroad-hajredin.org/
http://sviatbezgranici.org/
http://1june.dveri.bg/
http://zaednovchas.bg/
http://www.socialendialog2001.org/
http://pulsfoundation.org/nachalo/
http://navabg.com/bg/


Обобщение на резултатите от Пролетните срещи 

  

 

10 
 

1.5. Какво се случи? 

 

Денят „Ретроспекция“ - 29 март/5 април 

Участници – млади хора от „Мегафон“ 

 

Акцентите през този ден: 

 Кой кой е? Не всички участници се познаваха, така че беше важно, чрез подходящи 

упражнения, те да научат повече едни за други. Кой как се казва, откъде идва, с какви неща 

се занимава, как се е включил в „Мегафон“, с какво БИ искал да се занимава и т.н. 

 Личното и общото минало, настояще и бъдеще. След като веднъж знаят повече 

едни за други, участниците бяха насърчени да поставят себе си в малко по-широк контекст. 

Водени от убеждението си, че каквото се случва по време на едно такова събитие (обучение, 

лагер, среща и пр.), „идва от някъде“ и „отива нанякъде“. С други думи, никой не е дошъл 

случайно – определени познанства, дейности и случки са се навързали така, че са го „довели“ 

на Пролетната среща. От друга страна, това, което си кажем и направим по време на срещата, 

ще има отражение след като си тръгнем – върху населените ни места, върху интересите ни, 
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върху контактите ни, върху опита ни и т.н., и т.н. Ако участниците разберат по-добре мястото 

си в тази поредица „случки“ и фактори – исторически, социални и на различни нива (лично, 

общностно, организационно, България, света), те ще разберат по-добре и това как и защо 

влияят и променят нещата около себе си след като си тръгнат. Резултатите от това обсъждане 

в Габрово, вижте тук.  

 Мегафон към днешна дата. За да разполагат всички с еднаква информация за 

„Мегафон“, се проведоха упражнения за припомняне и дискутиране на основните дейностите 

и „точки“ на развитие, засягащи „Мегафон“ от края на 2012 г. насам. 

 

Денят за бъдещето - 30 март/6 април 

Участници – млади хора от „Мегафон“, възрастни представители на организациите-

членове на Национална мрежа за децата, придружаващи младите участници, млади хора от 

местната общност и местната организация-член и представители на Секретариата на 

Национална мрежа за децата. 

Акцентите през този ден: 

 Планиране за Мегафон. След като мегафонци „минаха на една страница“ относно това 

какво се е случвало през изминалата година, дойде време да планират това, което предстои. 

Обхванатите периоди и дейности бяха: 

o До края на юни – за пръв „Мегафон“ си има собствен план за работа, обхващащ близо 

половин година. В него се включват както тези Пролетни срещи, така и разработването на 

собствен сайт на „Мегафон“, включване на негови членове в провеждането на церемонията 

„Златна ябълка“, както и в изготвянето на програмата и ко-фасилитирането на Детския панел 

към Годишната среща. 

o До есента на 2015 г. – бяха разяснени предстоящи дейности по проект за детско и 

младежко участие, който Национална мрежа за децата изпълнява към Програмата за 

подкрепа на НПО в България. Проектът се казва „Мегафон: детско и младежко участие за по-

добро гражданство“ и обхваща ключови дейности, насочени към популяризирането на 

http://my.visme.co/projects/3a22d6
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детското и младежко участие сред професионалисти, млади хора и организации, както и към 

изграждането капацитета на „Мегафон“. 

o До 2020 г. – беше разяснен факта, че на Общото събрание в средата на месец юни 

предстои да бъде приета новата Стратегия на Национална мрежа за децата, както и това, че 

като основен приоритет в нея се очертава детското и младежко участие. Дали организациите-

членове (Общото събрание) ще се съгласят върху такъв приоритет окончателно и какво точно 

ще значи той през идните пет години – времето ще покаже. 

След обсъждането на тази информация, всеки участващ в срещата член на „Мегафон“ бе 

добре дошъл да заяви интерес за включване в предстоящите до края на юни дейности. 

Особено внимание беше посветено на упражнение за генериране на идеи за развитието на 

„Мегафон“ като свеобразна организация в организацията занапред. Разделени в две групи, 

младите хора обсъждаха структурата и вътрешната комуникация на „Мегафон“, както и 

външната комуникация и членството (как да става включването на нови членове и формите 

на членство). 

 Добре дошли на местните! След 

обедната почивка към членовете на 

„Мегафон“ се присъединиха по десет местни 

млади хора. Разбира се, първо и преди всичко 

двете групи трябваше да се поопознаят 

(например, чрез „пресконференция“, както се 

вижда на снимките) и да си изяснят защо са 

се събрали. 
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 Проблемите и решенията на младите хора в Пловдив/Габрово. Основната цел на 

тази втора част от Пролетните срещи бе младите хора от двете населени места да докажат, 

че искат и знаят как да бъдат активни „актьори“ и партньори в промяната към по-добро на 

тяхната среда. Така първата задача бе да се изведат проблемите, които тези млади хора 

виждат около себе си, които ги засягат и които искат и могат да разрешат. Първоначално 

списъците бяха огромно, но и на двете места проблемите бяха сведени до два. В последствие, 

в две групи, двата проблема 

намериха своите решения под 

формата на стройни планове. 

Работата върху тези планове 

(цели, задачи, резултати, 

дейности, ресурси, срокове, 

отговорници) беше 

изтощителна, но истински 

удовлетворяваща! 

 

Денят на представянето - 31 март/7 април 

Участници - млади хора от „Мегафон“, възрастни представители на организациите-членове 

на Национална мрежа за децата, придружаващи младите участници, млади хора от местната 

общност и местната организация-член, представители на Секретариата на Национална 

мрежа за децата, представители на местната организация-член на Национална мрежа за 

децата, представители на местната власт и други организации 

Акцентите през този ден: 

 Подготовка за представяне. Разделени в две групи (така че във всяка да има младежи 

от двете „планиращи“ групи), младите хора се подготвиха за представянето си пред 

официалните гости (т.е. за втората сесия за деня). Едната група се занимаваше със самото 
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представяне – PowerPoint презентации, говорители/презентатори, послания и акценти, а 

другата – с организацията на пространството, посрещането на гостите, водещия и др. 

 Голямото представяне. С пристигането на гостите започнаха същинските презентации 

на младите хора, където те изложиха набелязаните от тях проблеми и решенията, които 

предлагат, изведоха своите аргументи и се показах като истински потенциални партньори на 

местната власт и организациите в превръщането на населените места в по-добри места за 

живеене – за младите, и не само. 

 Последващи стъпки и обратна връзка. Първо с младите хора от Пловдив и Габрово, 

а след това и с членовете на „Мегафон“ бяха обсъдени конкретните и близки неща, които 

трябва да се случат, за да започнат плановете да се превръщат в реалност. След това всеки 

имаше възможност да сподели как се е чувствал по време на срещата през неговата си роля, 

какво е харесал и какво е можело да се подобри, какво „си взима“ от тук и какво би искал 

„да остави“. 
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2. Резултати от Пролетните срещи 

 

Може би би ви било интересно да се запознаете или да си припомните някои основни въпроси 

и идеи, излезли по време на Есенния лагер, за да проследите развитието от тогава. Ако да, 

вижте стр. 13-16 тук. 

Със сигурност двете Пролетни срещи костваха много работа, но и донесоха много резултати 

и удовлетворение за всички – и за младите хора, и за подкрепящите възрастни, и за 

организациите. Но какви точно резултати? 

Да ги разгледаме така: 

 

2.1. За „Мегафон“ 

На първо място, петима човека се присъединиха към вече планираните дейности – 

изготвяне на концепция за сайта на „Мегафон“ и консултиране с другите членове, планиране 

и включване в церемонията на наградите „Златна ябълка“ и изготвяне на програма и ко-

фасилитиране на Детския и младежки панел към Годишната среща на Национална мрежа за 

децата. 

Голямата крачка обаче беше направена 

по посока на развитието на „Мегафон“ 

като „организация в организацията“. 

Това са резултатите от работата по 

структурата, вътрешната комуникация, 

популяризацията (външната комуникация) и 

членството в „Мегафон“. Ето как изглеждат 

тези резултати: 

 

 

http://nmd.bg/wp-content/uploads/2014/04/140416-printable_NNC-CP-camp2013_sumary.pdf
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Структура и вътрешна комуникация 

Основна посока, която мегафонците и в Пловдив, и в Габрово поеха, мислейки за структура 

и вътрешна комуникация в „Мегафон“, е регионализацията на младежката мрежа, 

включваща областни координатори, регионални координатори и местни „офиси на 

„Мегафон““. 

Областните координатори (28 души) биха могли да събират информация и заявки за 

проблеми, идеи и решения от младите хора в своята област, да ги координират за обсъждане 

с „Мегафон“ и да връщат обратна връзка към съответните млади хора; и обратно, дейностите 

на „Мегафон“ биха могли да бъдат координирани и изпълнявани на всички места в страната 

с тяхна помощ. 

Регионалните координатори (6) се мислят повече като хора с комуникационна и 

застъпническа функция. Т.е., те биха могли да анализират събраната областна 

информация, даваща представа за състоянието и проблемите на младите хора в дадения 

регион и да формулират идеи и решения, които „Мегафон“ да изпълнява, включително с 

местните и централните власти. 

Т. нар. „местни офиси“ бяха обсъдени като физическите места за работа на мегафонци. Не 

стана дума дали това да са само областни или само регионални офиси. Във всички случаи, 
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перспективата това да са собствени физически пространства на „Мегафон“ е твърде смела за 

идните години, затова една обозрима възможност е тези офиси да се „помещават“ в офисите 

на подкрепящи организации-членове на Национална мрежа за децата. На същите места могат 

да работят и областните и/или регионалните координатори на „Мегафон“. 

Обсъди се и възможността да има едно основно „координиращо звено“ на „Мегафон“ 

(нещо като Секретариат), състоящо се от трима души, но не и това къде ще работи то, как се 

включват тези три члена и т.н.   

За да се направи съпоставка и 

да се проследи развитието в 

идеите за структура на 

„Мегафон“, ето какво обсъдиха 

младите хора по време на 

Конференцията на бъдещето 

на Национална мрежа за 

децата (януари 2014 г., гр. 

Казанлък – среща за 

стратегическо планиране): 

кръгчета. 

По отношение на вътрешната комуникация между членовете на „Мегафон“ и неговите звена, 

обсъдени бяха следните идеи: 

 използване на бъдещия сайт на „Мегафон“ за комуникация между членовете и 

съхранение на вътрешна информация (документи и др.); 

 използване на други комуникационни канали между членовете, т.е. не само Facebook 

групата и телефон/e-mail за координация по време на дадена дейност. С оглед на това всеки 

член да може да се включи в дадена дейност по всяко време и да е „в час със събитията“, 

могат да се използват колаборативни онлайн платформи (например, Huddle). 

 

http://www.huddle.com/
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Външна комуникация и популяризация 

В тази област бяха обсъдени следните възможности – задачи и дейности: 

 да се разработи сайт на „Мегафон“ (което вече е в ход); 

 да се набележат и създадат медийни партньорства (каквито могат да са mediacafe, 

Дневник и др.); 

 да се изградят контакти по конкретни поводи с ученическите съвети и 

структурите на местната власт; 

 да се привлекат известни личности; 

 да се провеждат местни срещи на „Мегафон“, като сайтът и Facebook могат да се 

използват за „намиране“ и събиране на съмишлениците, включително такива, които не 

членуват; 

 да се използват 

събитията на Национална 

мрежа за децата, за да 

говори „Мегафон“ за себе си 

тогава, когато е възможно; 

 да се поставят 

микрофони и мегафони в 

центъра на градове и 

населени места. Така децата 

и младежите могат да извикат 

и изкажат всичко, което искат със своя глас и стил. Така се запознават с „Мегафон“, а ако са 

съгласни, желанията и казаното от тях може да се качат на сайта. 

 да се раздават от младежи боядисани в златно ябълки на хора, направили нещо 

хубаво за тях (във връзка с кампанията преди наградите „Златна ябълка“); 

http://mediacafe.bg/
http://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/
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 да се направят летни палаткови лагери за младежи с малко средства, като фокусът 

да бъде върху пространство и климат за изявяване на таланти и дейности, създаващи 

култура, която ги свързва. Така може да се създаде положително отношение към „Мегафон“ 

и младежите могат да го припознаят като съмишленик, и посланик на исканията им. 

 

Членство в „Мегафон“ 

По време на срещите излезе един ключов въпрос по отношение на членството, а именно – 

„Как точно се става мегафонец?“, т.е. дали интересът към мрежата и активностите те прави 

такъв, дали ако си вече вътре в групата (или си само член, участник, поддръжник). Със 

сигурност това измерение на членството трябва да намери своя отговор възможно най-скоро 

и настоящите членове е добре го потърсят за себе си. 

Други идеи във връзка с членството в „Мегафон“ включват: 

 въвеждане на „нива на членство“ – младши, старши мегафонец и почетен член. 

„Нивата“ могат да се определят както от включване в брой дейности (някаква точкова 

система), така и от постигнати резултати, „прослужено време“ и възраст. 

 постъпване в „Мегафон“ чрез мотивационно писмо с оглед на това да стане ясен 

опитът и възможностите на даден потенциален член. Редом с положителните ефекти, бяха 

обсъдени възможните „изключващи ефекти“ от такъв подход, но не стана ясно и кога и по 

какъв повод някой може да се заяви за членство чрез мотивационно писмо. 

  „да направим неактивните членове активни“, като ги попитаме какво им е 

интересно, какви дейности провеждат. Те не са случайно в тази група и е възможно да правят 

страхотни неща по местата си, но ако не ги попитаме за тях, ще продължим да ги считаме за 

неактивни. 
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2.2. За местните млади хора 

Пловдив 

Младите хора в Пловдив преминаха през много сериозен процес на извеждане на основни 

проблеми в града, които искат да разрешат. Особен акцент поставиха върху образованието 

и възможностите за професионално развитие. Така дискусията ги отведе до Общинския 

детски комплекс (ОДК) – извънучилищна форма за обучение в множество различни 

направления, което е истинска, но позабравена възможност за развитие. 

Две групи пловдивски младежи се захванаха, съответно, с популяризацията (повече млади 

хора да научат и да се запишат) и вътрешното развитие на ОДК (актуализиране на курсовете 

и подобряване на материалната 

база). Плановете им за работа са 

страхотни, и не само това – 

първите стъпки са вече направени! 

Проведен е разговор с директора 

на ОДК, който е готов на 

сътрудничество, а скоро предстоят 

и разговори с общината. 

 

Габрово 

Младите хора в Габрово се фокусираха върху наличието (или отсъствието) на обществени 

дейности – младежки, културни, спортни – и изобщо върху това доколко Габрово им дава 

възможност за събирания и съвместна дейност. Дискусията върху това кои са двата най-

ключови проблема за тях беше също изключително сериозно, но в крайна сметка фокусът им 

попадна върху два – как да съживим обществената дейност в града и как да се изгради 

Младежка зона в Габрово. 

http://odk-plovdiv.com/
http://odk-plovdiv.com/
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Плановете им са  страхотни и напълно реалистични. Доказателството е, че те съгласиха като 

група, заедно, първо да адресират първия проблем, провеждайки Street fest с подкрепата на 

общината и различни организации. Така, от една страна, ще повдигнат важния въпрос 

„Достатъчно обществени дейности ли има в Габрово и какво можем да направим заедно?“, а 

от друга, ако всичко мине 

гладно, ще докажат, че са 

достоен партньор и че трябва 

да бъдат вземани предвид и 

занапред. Ако Street fest-ът 

пожъне успех (през 

септември), те ще започнат и 

реализирането на плановете 

си за изграждане на Младежка 

зона. 

 

3. Какво предстои? 

 

Разбира се, изключително важно е да си тръгнем с конкретни ангажименти, стъпки и идеи, 

за да не остава напразно работенето и изживяванията ни по време на срещите. 

Ето няколко основни точки: 

 Сайтът на „Мегафон“ ще бъде готов до края на месец май. Върху неговата концепция 

работи група от петима мегафонци, като предстои да се направи и по-широка консултация с 

останалите членове. Сайтът ще се стреми изключително към популяризация на „Мегафон“ 

сред млади хора, организации и медии, както и към даване на платформа за съхранение и 

обмяна на важни за „Мегафон“ документи. 
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 „Златната ябълка“ тази година ще бъде с още по-дейното включване на младите хора. 

Освен в журирането на номинираните в различните категории, благодарение на заявения 

интерес от страна на четирима членове на „Мегафон“, млади хора ще участват и в 

планирането и провеждането на церемонията, награждаването в началото на месец юни (във 

връзка с Деня на детето). 

 Детският и младежки панел към Годишната среща на Национална мрежа за децата 

тази година, планиран за периода 17-22 юни – неговата програма и фасилитиране – също, 

разбира се, ще стане с участието на младите мегафонци. 

 Идеите от тези Пролетни срещи не остават в нищото, напротив! Идеите за развитието на 

„Мегафон“ (структура, членство, конкретни дейности и пр.) трябва да се обсъдят и 

финализират при първа възможност, при това от възможно повече мегафонци, така че да 

влязат в действие. Ще открием начин за това и ще действаме. Колкото до плановете на 

местните млади хора от Пловдив и Габрово, те се отнасят към тях изключително сериозно и, 

както посочихме по-горе, вече ги изпълняват. От тук нататък ще получават подкрепа от 

Секретариата на Национална мрежа за децата, местните и други организации-членове в 

зависимост от дадените нужди. 

 

 

 

Останете с „Мегафон“, за да видите реализирането на 

всичко изброено… 

а защо не и за да го подкрепите?! 

http://1june.nmd.bg/
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