МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
Изработихме тези конкретни съвети в отговор на запитвания от страна няколко
младежки организации от различни Общини за повече информация и методически насоки.
Този документ е създаден на база дългогодишния опит в областта на младежката
политика и представително участие на младежките организации от Община Варна и
реализацията на 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“, на Сдружение „Форум Гражданско Общество” - Варна, който се
финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Основния проблем при функциониратето на младежките представителни структури на
местно и регионално ниво е, че не са иституционализирани в „Закона за младежта”, в Чл. 3.
Основните принципи на държавната политика за младежта, в точки 5,6,7 е записано:
гарантиране на диалог и участие на младежите при формирането на политиката за младежта;
свобода на сдружаване на младежите, свобода на младежките инициативи, самоуправление на
младежките организации; децентрализация на политиките за младежта. На практика тези
принципи са само пожелателни и нямат практическо измерение при създаването на младежки
представителни структури.
От друга страна в „Европейска харта за участие на младите хора в живота на
общините и регионите” Член 67 е записано: “За да функционират ефективно,
институционалните структури за младежко участие (формални или неформални) се
нуждаят от ресурси и подкрепа. За тази цел местните и регионалните власти следва да
осигуряват на тези структури място, финансови средства и материална подкрепа, нужни
за гарантиране на тяхната безпроблемна и ефективна работа. Осигуряването на тези
средства не изключва тези структури да търсят допълнителна финансова и материална
подкрепа от други източници, като частни фондации и компании”. Въпреки това в
повечето случаи местните и регионални власти не изпълняват препоръките зададени в хартата.
Ето защо препоръчваме на първо място младите хора да създадат своя обединена
представителна структура (формална или неформална). В тази структура трябва да участват
по възможност повече представители на различни младежки формирования:
 Ученически
 Студентски
 Младежки НПО
 Младежки политически организации
Най-добрият вариант е да участват представители на всички организации на територията
на общината, но това е изключително трудно с оглед на различните видове организации,
техните цели, приоритети и мотивация.
Препоръката на екипа ни е представителната младежка структура да участва в решенията
на местно ниво в законодателната власт (Общински съвет) и изпълнителната власт (Кмет и
общинска администрация).
Участие в процеса на вземане на решения. Комуникация с местните и регионални власти
Процесите при формиране на младежки представителни структури и участието им в
процесите на вземане на решения на местно и регионално ниво е добре да стартират с
учредяването на тези органи. Обикновено това е след редовни избори.
За избягване на конфликти е необходимо фукционирането на представителни структури
да е с ясно разписани правила. При стартиране на младежка структура е желателно
представителите на местната и регионални власти да бъдат въвлечени активно в процеса, чрез
участие в работни срещи, семинари, тренинги и други инициативи съвместно с младежките
лидери.
Конкретни стъпки за участие в работата на законодателната власт – Общински съвет. За
историята на младежкото представителство в Община Варна можете да се запознаете в първата

част на „Наръчника за изграждане на комуникационна стратегия в помощ на младежки НПО” и
информационния филм. Тук ще Ви предложим накратко допълнителни действия от ваша страна
1.
Подготвителен процес, при който младежките представители съвместно
разработват правила за участие в процесите на вземане на решения, механизъм за
отзоваване и ротация. Ясно и конкретно посочени начинът за избор на младежки
делегати в работата на комисиите към Общински съвет. Екипът ни предлага
именно младежкото участие да е към комисиите на Общински съвет, защото там
се вземат решенията на оперативно и експертно ниво, а на сесиите на Общински
съвет решенията се гласуват база взетите решения в комисиите.
2.
Препоръчваме Младежките делегати да участват само в една комисия, за да могат
повече организации да излъчат свои делегати и да има добра представителност.
Също така е препоръчително да има и ограничителна норма за броя делегати към
отделните комисии. Това се налага поради факта, че може да има много желаещи
за определени комисии и слаб интерес, към други.
3.
Организиране на срещи с Председател на Общински съвет за представяне на
желанието за съвместна работа и техническо обезпечаване на участието на
бъдещите младежки делегати в работата на общинските комисии.
4.
Въпреки, че по закон посещението на комисиите на Общински съвет е свободно за
граждани, препоръчваме младежката общност да внесе мотивирано предложение
за включване в правилника на Общински съвет правото на съвещателен глас на
младежките делегати.
5.
Организиране за официална среща между избраните младежки делегати,
Председател на Общински съвет и Председатели на комисии. Срещата е важна за
да може делегатите да се запознаят визуално с представителите на съвета и да
придобият нагласа и мотивация за работа в комисиите. Да се уточни технически
как ще се осъществят посещенията на комисиите.
6.
Преди или след встъпване в длъжност на младежките делегати е добре да бъде
осъществен тим билдинг с младежките делегати за укрепване на връзките и
координиране на бъдещите действия. В тим билдинга може да поканите за
участие и представители на Общински съвет.
7.
Издействайте ангажимент за периодични срещи от Председателя на Общински
съвет с младежката общност. Срещите могат да са с тематична насоченост по
обществено важни проблеми.
8.
За стимулиране на младежкото участие е необходимо да предложите и разработите
документ под формата на референция или удостоверение указваща периода на
участие и работа на Общински съвет на младежките делегати. За контрол на
посещенията се организира мониторинг, чрез присъствена книга или друг метод.
В нашия проект Младежките делегати заложиха в Етичния си кодекс норма от
минимум 50% участие в Постоянните комисии на Общински съвет.
9.
За гарантиране на устойчивостта може да се предостави мейлинг лист на
канцеларията на общински съвет за директно информиране на младежките
делегати за предстоящите заседания на комисиите.
10. При стартиране на работата в Комисиите на Общински Съвет е важно първото
участие на Младежките делегати да бъде обявено от Председателя на комисията, за
да може всички членове на съответната комисия да се запознаят с тях.
11. Организирайте периодични срещи между делегатите на няколко месеца с
домакинство на ротационен принцип от различни организации. Така ще можете да
отстраните евентуални проблеми в работа си с местната законодателна власт.
12. При необходимост променяйте правилата за работа на делегатите и оптимизирайте
работата си според конкретната ситуация. Въпреки, че законовата рамка е една
методите на работа и практиките са различни в отделните Общински Съвети.
13. При работата си с Областна администрация изисквайте включване в съставите на
Областните съвети за младежка политика. Ако няма такива създадени, инициирайте
тяхното учредяване. Имайте в предвид, че всяка година Министерски съвет внася
доклад в Парламента за състоянието на младежката политика в страната, основа на

този доклад са докладите изготвени от отделните Областни администрации. Вие
можете да предложите определени младежки политики за разрешаване на
конкретни проблеми.

