Сдружение „Форум гражданско общество“
Проект BG 05/1830 по договор 286 от 12.05.2015 г.
„Създаване на устойчив механизъм за участие на младите хора
в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво“
се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009-2014 г.

Етичен кодекс и механизъм за ротация и отзоваване на Младежки делегати
с право на съвещателен глас, към Постоянните комисии на Общински
съвет – Варна
1. Младежките делегати се избират според „Правила за избор на Младежки делегати с право
на съвещателен глас, към Постоянните комисии на Общински съвет – Варна“.
2. Легитимността им се удостоверява със сертификат за осъществен избор издаден с решение
на Мандатната комисия от името на Сдружение „Форум Гражданско Общество“ – Варна.
3. С приключване на мандата се издава Удостоверение (референция) от Общински съвет –
Варна, за периода на участие на Младежкия делегат в работата на съответната Постоянна
комисия. За получаване на сертификата се изисква посещение на минимум 50% от
заседанията на съответната комисия. Мониторингът се осъществява съвместно между
Общински съвет и Сдружение „Форум Гражданско Общество“ – Варна.
4. С встъпването си в длъжност Младежкия делегат работи в полза на общите интереси на
цялата младежка общност на територията на Община Варна. В действията си се стреми към
развитие и утвърждаване на гражданските, социалните, икономическите и други права на
младите хора, като спазва Правилника организацията и дейността на Общински съвет –
Варна.
5. Младежките делегати съвместно с Председателя на Общински съвет – Варна организират
регулярни срещи минимум един път годишно. На срещите се дискутират проблемите на
младите хора и възможностите за осъществяване на съвмести инициативи свързани с
младежката политика на Община Варна.
За участие в срещите се канят и всички членове на Консултативен младежки съвет.
6. При непосещение на Постоянните комисии по неуважителни причини (повече от 50%),
организацията номинирала Младежкия делегат се кани от Мандатната комисия да го
подмени с друг представител. При липса на нова номинация Мандатната комисия обявява
избор за свободното делегатско място, като се канят:
- Първо: кандидатите за Младежки делегати, на които при първоначалния избор не са
били удовлетворени първите желания за вакантната комисия;
- Второ: действащи Младежки делегати, които имат желание за смяна на Постоянната
комисия, в която работят.
* Мониторингът се осъществява съвместно между Общински съвет и Сдружение „Форум
Гражданско Общество“ – Варна.
7. Младежките делегати в отделните Постоянни комисии координират действия си и се
стремят да присъства минимум един делегат на заседанията на съответните комисии.
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
сдружение „Форум гражданско общество“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в България.“
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8. Организации желаещи да излъчат кандидати за Младежки делегати след първоначално
проведения избор, подават заявление до мандатната комисия само за Постоянни комисии,
към които има свободни места.
9. При необходимост тези правила се актуализират от всички Младежките делегати с
мнозинство от 2/3.
Този кодекс е разработен и приет по време на Изнесено обучение-семинар на тема:
„Местната и регионална власт – механизми за влияние върху процеса на вземане на
решения. Младежко представителство и участие” 27-29.11.2015г. к-с Камчия от 45
представители на младежки НПО, ученически и студентски съвети, и Детски младежки
парламент. С участието на Г-жа Юлия Петкова - Директор Дирекция „Канцелария на
Общински съвет“, Г-жа Галя Господинова Гл. експерт "Връзки с обществеността" Общински
съвет, Г-жа Лилия Христова – Директор на „Дирекция Образование и младежки дейности“
Община Варна и Г-жа Ваня Бонева Експерт отдел „Административен контрол, стратегически
планове и проекти”, дирекция АКРРДС, към Областна администрация Варна.
Семинарът се проведе в рамките на Проект BG 05/1830: „Създаване на устойчив
механизъм за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и
регионално ниво“ на Сдружение "Форум Гражданско Общество" - Варна. Проектът се
финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
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