
 

 

 

 
VOICE IT 2016 

 
20 ноември 2016 г. 

НДК, зала 7 
 

На 20 ноември ще отбележим 27 години от подписването на Конвенцията на ООН за правата на 
детето. По този повод Национална мрежа за децата (НМД) ще организира за втора поредна година 
младежкия форум „Voice it: Мнение от значение“. Той ще се проведе в НДК и ще събере около 250 
младежи от цялата страна, които ще дискутират правата на децата и активното им участие в 
обществения живот. 
 
Събитието се организира в партньорство с УНИЦЕФ – България и съвместно с Mладежка мрежа 
„Мегафон“, която е съставена от млади хора на възраст между 14 и 18 години. Медийни партньори на 
събитието са БНТ и БНР.   
 
Форумът събира млади хора от различни социални групи, в това число деца от малцинства и уязвими 
групи. По време на събитието ще бъдат направени презентации, ще се проведат четири работилници, 
два дискусионни панела, изложение на организации и младежки доброволчески и ученически инициативи. 
Всеки участник ще получи мисия, която включва посещение и участие в определен брой дейности и 
щандове. 
 
Форумът дава възможност на младежите да осмислят и практикуват в действие правата на детето 
сред своите връстници. По този начин той се превръща в практически инструмент за социално 
включване и упражняване на социална промяна, както и за пренасяне на опита, придобит от младите 
хора, в техните общности.  
 
 
КРАТКА ПРОГРАМА 
  
09:30-10:00  
Регистрация на участниците. Посрещане в Свободната зона (фоайе към залата) и посвещаване в Мисията 
на събитието. Мисията представлява поредица от задачи, които въвличат младежите и провокират тяхното 
активно участие в различните инициативи и части от програмата на форума. За изпълнението на всяка от 
задачите, младежите получават точки, а в края на събитието – символични награди срещу събраните точки.  
 
Отворени и активни по време на целия форум: Изложение на организациите в Свободната зона и Медиен 
ъгъл в залата.  
 
 



 

 

ЧАСТ ПЪРВА 
10:00-10:15 
 
Откриване /сцена/  
  

10:15-10:30 

Презентация на младежи от Мегафон. Тема: „Мегафон говори за правата на децата“.  

 
10:30-11:10 
Панелна дискусия „Информирано поколение и лидерство“ с участието на бизнес лидери и млади хора.  
 
11:10-11:30 
Интерактивна част с формация „Либера“ – шоу с ударни инструменти с участието на публиката  
 
11:30-13:00 - Работилници I и II 
Теми: Мнението на децата: от значение в правосъдната система/ Мнението на децата: от значение в 
училище 
 
ЧАСТ ВТОРА  
 
13:10-13:50 - Панелна дискусия „Децата в медиите“ с участието на СЕМ, ДАЗД, НСЖЕ, УНИЦЕФ и водещите 
национални телевизии 
 
13:50-15:30 - Работилници III и IV  
Тема: „Говорене, медии, промяна: Как децата могат да спрат дискриминацията и речта на омразата?“ 
 
ЧАСТ ТРЕТА 
15:30-15:50 
Филм ОТ И ЗА Мегафон  
 
15:50-16:00 
Закриване 
 
 


