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Министерство на образованието, 

младежта и науката 

  
 

 

 

 

 

 

Насоки за участие в конкурс за 

ученически проекти на тема 

„Моето участие – право или задължение, 

реалност или привилегия” 
 

 

 

Ако си на възраст между 14 и 18 години; 

Ако имаш  желание да промениш нещо в своето училище, общност или град към по-добро; 

Ако смяташ, че отношенията с възрастните около теб са модел за истинско 

партньорство и качествен диалог между поколенията или пък искаш да изградиш такова;  

Ако искаш да покажеш, че децата и младите хора в България знаят как и могат да 

управляват своя живот и развитие: 

Включи се в конкурса за ученически проекти на Национална мрежа за децата! 
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Министерство на образованието, 

младежта и науката 

  

1. Какво значи „детско и младежко участие“ и защо е важно то? 

„Участие на децата” е понятие, обединяващо ключови права на децата. То е и подход, предоставящ 

възможност да изразяват мненията и възгледите си, да се включват в различни нива от процесите на 

обсъждане на проблемите и на вземане на решения по проблеми, които ги засягат. Тези процеси 

предполагат предоставяне на информация, пълноценен диалог между децата и възрастните, взаимно 

уважение, споделяне на власт. 

Участието на децата не се отнася само до форми на т.нар. ученическо самоуправление или 

включването им в проекти. Същността на участието на децата е да им даде възможност да се включат 

във вземането на ежедневните решения, които оказват влияние върху живота им. Осигуряването на 

възможност децата да практикуват т.нар. автентично участие пряко повлиява както на тяхното 

личностно развитие, така и на представянето им в училище. Детското и младежко участие е 

инструмент, чрез който децата и юношите могат да повлияват върху засягащите ги събития, да 

променят живота си и да допринасят за развитието на общностите, в които живеят.  

 

2. Какво дава участието в конкурса? 

 Конкурсът цели да оцени и излъчва само идейни проекти. В този смисъл, трите най-добри 

проектни предложения ще получат подкрепата на Национална мрежа за децата, така че да бъдат 

реализирани по най-добрия възможен начин.  

 Екипите, внесли трите най-добри проектни предложения, ще имат възможността да участват в 

тридневен лагер, организиран от Национална мрежа за децата (точните му дати предстои да бъдат 

фиксирани). Лагерът е посветен на развиването на уменията за отговорно участие в процесите на 

вземане на решения на училищно и надучилищно ниво, както и за развиване на екипни и граждански 

умения и на умения за печелене на съмишленици.  

 Участниците в екипите на спечелилите идейни проекти ще получат сертификати от Национална 

мрежа за децата и Министерство на образованието, младежта и науката за своето участие в края на 

изпълнението на техните проекти. 

 Участниците в лагера ще имат възможността да станат членове на Младежка мрежа 

„Мегафон“ – структура към Национална мрежа за децата, членове на която са доброволци на 

организациите-членки на Мрежата, и активни млади хора.  

 С оглед на възможността за консултации в процеса на разработване на проектните 

предложения, участващите екипи ще могат да развият своите умения в работата по проекти, 

комуникацията с различни хора и групи и ще подобрят разбирането и компетентността си за 

включване в гражданския сектор в широк смисъл. 
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Министерство на образованието, 

младежта и науката 

 3. Какъв е регламентът на конкурса? 
 

Насоките и формулярът за участие ще бъдат достъпни за сваляне и за попълване в специално 

създадено Facebook приложение на страницата на НМД във Facebook (www.facebook.com/nmdbg) и на 

сайта на Национална мрежа за децата (nmd.bg/nmd-momn). 

 

3.1. Срокове и избор на печеливши: 

Общо времетраене на конкурса: 

11 февруари 2013 г. – 30 април 2013 г. 

 

Краен срок за изпращане на проектите: 

5 април 2013 г., 18:00 ч. чрез Facebook приложението или на e-mail megaphone@nmd.bg. 

5 – 15 април 2013 г. – специално жури отсява десетте най-добри проектни предложения в 

съответствие с критериите за оценяване. Журито е съставено от представители на Министерство на 

образованието, младежта и науката, Държавна агенция за закрила на детето, представители на 

Секретариата на НМД, професионалисти от организации-членки на НМД, деца и млади хора от 

Младежка мрежа „Мегафон“. 

15 – 25 април 2013 г. – гласуване от Facebook потребители на специалното приложение на страницата 

на НМД – www.facebook.com/nmdbg 

 

Обявяване на трите спечелили проекта: 

30 април 2013 г. 

 

3.2. Допустими кандидати: 

• Ученически съвети 

• Училищни клубове по интереси 

• Неформални групи деца и млади хора 

 

3.3. Вносители 

Попълнената форма за представяне на проекта се придружава от писмо, изразяващо съгласието на 

училището/организацията за реализирането на проектните дейности. Писмото следва да е подписано 

от директора или официалния представител на организацията. 

 

4. Основни насоки за кандидатстване: 

 Целите, резултатите и проектните дейности трябва да описват какво ще се направи от децата и 

младите хора и как това допринася за прилагане на практика на правата на децата на мнение и 

участие. Те трябва да повдигат въпроса за детското и младежко участие сред дадени общности и групи 

и да създават обстоятелства за повишаване участието на децата и младите хора в процеса на вземане 

на решения на училищно и/или общинско ниво. 

http://www.facebook.com/nmdbg
mailto:megaphone@nmd.bg
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Министерство на образованието, 

младежта и науката 

  Един и същи екип от деца и млади хора може да кандидатства само с едно проектно 

предложение, но даден отделен човек може да участва в повече от един проектни екипа. 

 Допустимият брой на участниците в даден кандидатстващ екип е четирима ученика и двама 

възрастни при ясно посочени роли в изпълнението на проекта. 

 Кандидатите трябва да попълнят формата за кандидатстване с всички задължителни полета в 

нея. Всяка информация, която кандидатите не могат да поместят другаде, се препоръчва да се 

попълни в секция „Допълнителни коментари“. Добре дошло е всяко описание по всеки поставен 

въпрос, на който не е възможно да се отговори по друг начин. 

 Проектите могат да се осъществяват в партньорства с други училища, с организации, групи и 

инициативи. 

 Ако даден проект цели да развива дейност в конкретни едно или повече училища, необходимо 

е към кандидатурата да бъде приложено писмо за съгласие за участие, подписано от съответния 

директор или директори на училищата. 

 Точността в спазването на поставените срокове не подлежи на обсъждане. 

 

5. Критерии за оценяване на проектите: 

 Съответствие 

Необходимо е проектните предложения да имат попълнени всички от посочените като задължителни 

във формата за кандидатстване полета. Също така е задължително проектните предложения да влизат 

в рамките на темата на конкурса - „Моето участие – право или задължение, отговорност или 

привилегия“. Подлежат на разглеждане само идейни проекти, целящи теми като: участие на децата и 

младите хора във вземането на решения на училищно, общностно, общинско, областно ниво; 

подобряване на диалога между деца и възрастни/изграждане на култура на уважение мнението на 

децата и младите хора; повишаване информираността на обществото относно правото на децата на 

мнение и на участие. 

 Уважително отношение 

Идейните проекти следва да отдават подобаващо значение на партньорите, чрез които той се очаква 

да бъде реализиран – подкрепящи възрастни, училища, организации, специалисти. 

Идейните проекти следва да съблюдават основни европейски ценности като толерантност към 

различията, равни възможности за всички, демократичност в процесите. 

 Включване 

С предимство ще се ползват проектни предложения, даващи възможност за участие на повече деца, 

млади хора и възрастни по подходящ за тях начин. 

 Креативност и автентичност 

С предимство ще се ползват проектни предложения, които представят нови или малко представяни 

идеи за дейности.  

С предимство ще се ползват проектните предложения, в които водеща роля (и в разписването и 

планирането, и в реализирането) имат децата и младите хора, като в същото време се отчита 

подкрепата на възрастните. 
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Министерство на образованието, 

младежта и науката 

  Висока ефективност 

С предимство ще се ползват и проектните предложения, които планират да постигнат максимални 

резултати с минимални ресурси. Това не означава „никакви ресурси“, а се търси оптималното 

оползотворяване на ресурсите.  

 

Бъдете смели и креативни! 

 

 

 

 

6. За Национална мрежа за децата 

Национална мрежа за децата (НМД) е неправителствена организация (НПО) – мрежа от 110 други НПО, 

работещи в сферата на децата и семействата. За да гарантираме правата и повишаване на 

благосъстоянието на децата и семействата в България, ние осъществяваме застъпнически и лобистки 

кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и 

с подкрепата на самите деца и млади хора. Също така активно работим за консолидиране на 

неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за 

подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях. 

Значима област в работата на НМД е именно детското и младежко участие. Ние вярваме, че децата са 

тези, които могат да дават най-ценната и адекватна оценка на усилията, полагани за тяхното 

благополучие и тяхното партньорство във всяка дейност е абсолютно необходимо. 

 

Повече за Национална мрежа за децата можете да откриете на http://www.nmd.bg. 

 

7. За контакти 

За консултации и въпроси: 

Станислав Додов – координатор „Детско и младежко участие“ 

GSM: +359 877 609 798  

E-mail: stanislav.dodov@nmd.bg 

 

Офис на Национална мрежа за децата: 

гр. София 1000 

ул. Цар Симеон №55 

Тел. /Факс:  + 359 2 988 82 07 

E-mail: office@nmd.bg 

http://www.nmd.bg/
mailto:stanislav.dodov@nmd.bg
mailto:office@nmd.bg

