Очаквани резултати
Дейности по проекта:
1)
Информация и публичност на проекта и
Програмата.
ПРОЕКТ: МЛАДЕЖКО ДИГИТАЛНО
ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА
КОМПЕТЕНТНОСТИ
финансиран по договор:
№ 25-00-57/26.11.2021г.
от Министерство на младежта и спорта
Национална програма за младежта
(2021-2025)
Бенефициер по проекта е Сдружение „Социална
подкрепа и информация“.
Проектът цели да създаде младежко дигитално
пространство (обучителна онлайн платформа),
където младежи от на възраст от 15 до 29 години
по привлекателен начин и чрез неформално
обучение да развиват своите знания и умения.
Проектът предвижда провеждане на обучения по
ключова компетентност, свързани с усвояване на
знания и умения, които подпомагат личностното
развитие на участниците в образователния
процес.
Предвижда се провеждане на обучения за
младежи от
15 до 29г. по ключова
компетентност „Умения за учене“ (на теми
„Умения за работа в условия на стрес“,
„Ефективно управление на времето“, „Умения за
работа в екип“), които ще бъдат организирани в
дигитално пространство, специално създадено за
проекта.

2)
Провеждане на обучения по ключова
компетентност.
3)
Подкрепа за млади хора, които не учат,
не работят и не се обучават (NEETs).

Кой може да се включи в проектните
дейности?
Проектът е насочен към младежи на възраст от
15 до 29 г. от цялата страна.
Приоритетно ще бъдат подкрепени младежи,
живеещи на територията на общините Ихтиман,
Костенец и Самоков.
Всички създадени информационни и обучителни
материали, наръчници и брошури ще бъдат
достъпни в дигиталното пространство на
проекта.

Срок на изпълнение
Проектът стартира своето изпълнение на
15.11.2021г., неговата продължителност е 6
месеца, през които ще бъдат изпълнявани
дейностите с участието на лицата от целевата
група.
Проектът ще бъде реализиран до 15.05.2022г.

Очакваните резултати от изпълнението на
проекта са:
 Привличане и включване на възможно
по-голям брой млади хора в дейности,
които ще подпомогнат изграждането на
различни видове компетенции и умения
сред тях;
 Организирани и проведени дейности за
осигуряване
на
информация
и
публичност, насочени към изграждане на
различни нагласи и умения сред младите
хора.
 Разработена платформа за провеждане на
дистанционно обучение, изработени и
публикувани в платформата анимирани
клипове с мотивационно обучително
съдържание и провеждането на 3 броя
обучения по ключова компетентност
„Умения за учене“.
 Създадени и разпространени учебни и
презентационни материали по ключова
компетентности
„Инициативност
и
предприемачество“- наръчник и учебната
тетрадка.
 Осигурено ефективно и ефикасно
изпълнение на проектните дейности,
управление и отчитане на проекта;
Бюджет
Проектът е финансиран от Министерство на
младежта и спорта Национална програма за
младежта (2021-2025) по Тематична област 1
“Неформално обучение за
придобиване на
умения и ключови компетентности“ и е на
стойност 15 510 /петнадесет хиляди петстотин и
десет лева/.
Предвиденият бюджет, ще покрие разходите за
осъществяване на всички планирани дейности,
като участието на лицата от целевата група е
напълно безплатно в рамките на проекта.

Тази брошура е създадена по проект
„Младежко дигитално пространство за развитие

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ:

на компетентности“

https://www.facebook.com/
YouthDigitalSpace

Договор № 25-00-57/26.11.2021г., финансиран от
Министерство на младежта и спорта, Национална
програма за младежта 2021г.-2025г.

Младежко дигитално пространство

Цялата отговорност за съдържанието на

E-mail:
socialnapodkrepa@gmail.com

документа носи Сдружение „Социална подкрепа и

www.digitalyouth.online

информация” и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Министерство на
младежта и спорта.

Участие в дейностите на проекта може да
заявите на посочените контакти.

ПРОЕКТ: МЛАДЕЖКО ДИГИТАЛНО
ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР
№ 25-00-57/26.11.2021г.
ОТ МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И
СПОРТА
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА
МЛАДЕЖТА (2021-2025)

