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АКТИВНИ МЛАДИ ГРАЖДАНИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ЗОНАТА 

НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА И НА 

АДРИАТИЧЕСКО-ЙОНИСКАТА ИНИЦИАТИВА 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
 

ПРЕДГОВОР 

Централноверопейската инициатива и Адериатическо-йонийската инициатива са 

междуправителствени форуми за регионално сътрудничество. Държавите-членки на 

ЦЕИ са: Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, 

Италия, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, 

Словения и Украйна. Държавите-членки на АЙИ са: Албания, Босна и Херцеговина, 

Хърватия, Гърция, Италия, Черна гора, Северна Македония, Сан Марино, Сърбия и 

Словения. 

Инициативата „Активни млади граждани за устойчиво развитие в зоната на ЦЕИ и на 

АЙИ“ е създадена да стимулира ангажимента на младите хора от ЦЕИ и от АЙИ към 

Програма 2030 на ООН за устойчиво развитие.  

ОБЩА И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

Общата цел на инициативата е да повдигне осведомеността на средношколците от 

държавите-членки на ЦЕИ и АЙИ за Програма 2030 на ООН за устойчивото развитие и 

за нейните 17 цели чрез учебния процес и чрез участие в Призива за идеи и конкурс с 

награди (наричано по-долу „Призивът“). 

Освен това, Призивът има за цел да постигне следните специфични цели: 

1. Да насърчи разбирането за принципите и структурата на Програма 2030 на ООН 

и на нейните цели; 

2. Да популяризира ролята на младите и активни граждани като ключов фактор за 

постигането на Целите на хилядолетието в ЦЕИ и в зоната на АЙИ; 

3. Да стимулира осъществяването на идеи на проекти за устойчиво развитие, 

„излезли от общността“ чрез участие в Призива. 

Както успешното изпълнение на целите на Програма 2030 на ООН като глобална 

политическа рамка зависят в голяма степен от капацитета на управленските системи на 

национално ниво и от ефективното международно сътрудничество, така и поведението 

на гражданите, в техния ежедневен живот, е също толкова важно за постигане на 

Целите. 

Съгласно Наръчника за младежта на ООН и Целите „младежите не са само 

бенефициент на този процес – те са важен фактор за постигане на Целите. Младите 

жени и мъже притежават огроми способности за осъществяване на промяната не само 
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за себе си, но и за своите общества, и за останалия свят… Като бъдещи млади лидери, 

за тях е изключително важно да бъдат информирани и включени в глобалната визия за 

бъдещето…младежите не само ще усетят резултатите от осъществяването на Целите за 

устойчиво развитие и плановете за тях, но и ще бъдат ключовия фактор за тяхното 

осъществяване.“ 

Трябва да се отбележи, че Концепцията за устойчивост, и особено нейното измерение 

за околна среда, трябва да заема значително място в изковаването на идентичността 

на младите хора и в чувството им за собствено осъзнаване, както се доказва от бързата 

и глобална еволюция на Движението „Петъци за бъдеще“. 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

Призивът има за цел да популяризира устойчивото развитие в ЦЕИ и в зоната на АЙИ 

като повиши осведомеността на учениците от средните училища за Програмата 2030 на 

ООН и за Целите за усточйиво развитие, приети през 2015 г., както и за призива на 

генералния секретар на ООН към всички сектори на обществото да се мобилизират  за 

действие на три нива: 

- на глобано ниво  - за осигуряване на ръководство, повече ресурси и 

интелигентни решения за Целите за устойчиво развитие; 

- на местно ниво - което следва да включва необходимия трансфер на политики, 

бюджет, институции и регулаторната рамка на правителствата, градовете и 

местните власти; 

- на хората, включително на младежите, на гражданското общество, медиите, 

частния сектор, профсъюзите, научната общност и др. за генериране на 

непрекъснато движение, което да настоява за необходимите трансформации. 

В тази връзка, Призивът е създаден, за да стимулира средните училища да се 

запознаят с Програмата 2030 на ООН и да разсъждават върху приноса, който могат да 

осигурят за нейното осъществяване на местно ниво. Призивът е насочен към 

събирането на идеи, попадащи индикативно в една или повече от следните категории, 

свързани с трите измерения на устойчивостта в Програма 2030 на ООН: 

1. Социална устойчивост; 

2. Икономическа устойчивост; 

3. Устойчивост на околната среда. 

Кандидатстващите средни училища се насърчават да предоставят идеи, включващи 

участието на младежки организации, градски и местни власти, представители на 

гражданското бщество, с цел осъществяване на Целите за устойчиво развитие на 

местно, общностно или регионално ниво, както и във взаимодействие с местните 

институции и играчи (т.е. общини, НПО-та и пр.) 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

Държавни, частни и международни средни училища, основани и регистрирани в 

държавите-членки на ЦЕИ и в зоната на АЙИ: Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, 
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България, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Молдова, Черна гора, Северна 

Македония, Полша, Сан Марино, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна. 

НАГРАДИ 

Три награди от по 20 000 (двадесет хиляди) евро ще бъдат раздадени за най-добрите 

идеи. Наградите ще бъдат преведени на училищата-победители и представляват 

признание за най-добрите идеи. Сумата може да бъде използвана или за 

осъществяване на идеите, или за друга институционална цел на училището, която 

допринася за осъществяване на Програмата 2030 на ООН и на Целите за устойчиво 

развитие. 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА 

Проектите с идеите следва да бъдат връчени по електронен път чрез Електронната 

система за проекти на ЦЕИ (CEI Electronic Submission System) с попълнен Електронен 

пакет за кандидатстване (CEI Application package), съставен от: 

 Елекртонен формуляр за кандидастване; 

 Прогнозна цена за осъществяване на идеята ( ако е приложимо); 

 Подпис на кандидата 

Подробна информация ще бъде предоставена в Призива. 

 

КОЙ? Идеите следва да бъдат връчени от представител/лице за контакт на училището-

кандидат. 

За да имате достатъчно време за подготовка на проекта, моля отбележете, че процесът 

на кандидастване се състои от следните етапи (допълнителна информация ще бъде 

налична в Ръководството за попълване на Формуляра за кандидастване): 

 Резюме на идеята (описание на идеята, включително заглавие, произход, 

резюме и цел, участници, дейности, работен план и срокове за изпълнение, 

резултати и въздействие); 

 Категория (посочете в кое измерение попада предлаганата идея); 

 Съвместимост с целите на Призива/Програма 2030 на ООН (опишете как вашата 

идея ще допринесе за осъществяването на Целите за устойчиво развитие на 

Програма 2030 на ООН) на местно, общностно или регионално ниво; 

 Кандидат (посочете името на средното училище, правен статут, кратко описание 

на кандидата, име и титла на лицето за контакт/контакти); 

 Комуникационни дейности (опишете промотирането на идеята и нейното 

разпространение); 

 Допълнителна информация (осигурете всякаква допълнителна информация, 

която считате за важна за по-доброто описание на предлаганата от вас идея); 

 Подпис на кандидата (на юридическия/законния представител)  

СРОКОВЕ 
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 Представяне на Призива за идеи чрез специален уебинар в края на м. януари 

2021 г.; 

 Стартиране на Призива: понеделник, 1 февруари 2021 г.; 08:00 ч. СЕТ; 

 Срок за връчване на предложения: сряда, 31 март 2021 г.; 11:59 ч. СЕТ; 

 Очаквано връчване на награди и церемония по нграждаването: средата на м. 

май 2021 г. 

 

КОНТАКТ И ПОДКРЕПА 

Всички въпроси по отношение на тази предварителна информация, моля задавайте на 

английски език на следния електронен адрес:   applications@cei.int.  

mailto:applications@cei.int

