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ПРОЕКТЪТ 

Проектът DEAR STUDENT е европейски проект, осъществен в партньорство на организации от 
шест европейски страни – България, Хърватска, Италия, Португалия, Румъния и Испания. 
Четиринайсетте партньори съчетават взаимно допълващия се опит на европейски местни 
власти и фондове и неправителствени организации, активни в дейности, свързани с развитието 
на образованието и повишаване на осведомеността, в сътрудничество с европейски 
образователни системи и организации. 

Целта на проекта е овластяване на местните структури, така че да осъзнаят колко е важна 
тяхната роля в процесите на устойчиво развитие на човешките ресурси и да се осигури тяхното 
активно гражданско участие посредством насърчаване на прилагането подхода за 
повишаването на осведомеността по отношение на образованието за развитие – подходът 
DEAR, както в областта на формалното образование в началните и средните училища, така и в 
обществените политики. 

Настоящият контекст на глобална криза засилва все повече социалните и териториалните 
неравенства и поставя под въпрос нарастващите предизвикателства за поддържане и 
укрепване на процесите на устойчивото човешко развитие. В тази връзка ние категорично 
потвърждаваме своята подкрепа и настояваме за политически и социални модели, които да 
бъдат в по-голяма степен обвързани с изкореняване на бедността и на неравенството. С цел 
осъществяването на тези позитивни промени включването на местните власти е от решаващо 
значение, тъй като местното ниво осигурява подходящата рамка, в която граждани, местни 
организации на гражданското общество и местни власти могат да работят съвместно, за да 
осъществяват дейности, чиито последици предизвикват по-широко включване и отговорност на 
гражданското общество. 

 

Независимо от това, обществената подкрепа за устойчиво развитие на човешките ресурси все 
още е недостатъчна. Затова е от изключително значение да се насърчи активно гражданско 
участие, което да засилва повишаването на осведомеността по отношение на образованието за 
развитие (DEAR). Осъзнаването на тези въпроси и необходимостта да бъдат предавани 
ценности и принципи, съзвучни с този подход, трябва да се развиват от ранна възраст, така че 
устойчивото човешко развитие да се смята за основно стандартно право, към което всеки човек 
може да се стреми индивидуално, както и да отстоява колективно. 

В тази връзка образователната система е първото място, където се получават знания, 
стойности и принципи и затова има пряко влияние върху развитието на лични позиции, 
загриженост и интерес към другите и все по-глобализиращата се околна среда. Затова 
образователната система също е подходяща рамка, в която е възможно пряко да се поставят 
въпроси за образователно развитие и да се подпомогне разбирането на глобалните 
предизвикателства за борба със социалните, икономически и природни неравенства. 

Поради тези причини проектът подпомага засилването на отговорността на местните власти, в 
сътрудничество с неправителствените организации за насърчаване на политики за устойчиво 
развитие на местно ниво като повишава, от една страна, сътрудничество между местните 
заинтересовани страни в името на активното и съзнателно гражданство във връзка с борбата 
срещу бедността, неравенството и социалното и икономическо изключване, а от друга страна - 
подкрепя постигането на консенсус с образователните власти (учители, родители, 
териториални образователни институции), така че младежите да могат да се възползват във 
формалното образование от въвеждането на пресечни теми, занимаващи се с устойчивото 
човешко развитие.  
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КОНСОРЦИУМЪТ 

Фондът за международно сътрудничество на 
провинция Милано (FPMCI) се състои от над 
трийсет местни власти и над петдесет 
юридически лица, включително много милански 
неправителствени организации, университети, 
публични компании, фондации и асоциации. Той 
предоставя на всички местни власти, 
заинтересовани от международната 
солидарност, техническа и организационна 
помощ и информация. Насърчава 
взаимоотношенията между местните власти от 
региона на Милано с общности от различни 
места по света (Северна Африка (Мароко, 
Тунис, Египет); Субсахарска Африка (Нигер и 
Сенегал); Централна Америка (Хаити и 
Доминиканската република); Близкия Изток 
(Ливан, Йордания). Философията на FPMCI за 
намеса застъпва децентрализираното 
сътрудничество, местното развитие и 
предоставянето на главна роля на местните 
власти като основни двигатели на 
децентрализираното сътрудничество.  

 

Организацията разчита на устойчивото и 
възпроизвеждащо се развитие в човешки, 
икономически и природен аспект. Предава 
най-добрите практики, като засилва 
достойнствата на миланския регион. Тя 
вярва, че днешните местни власти могат да 
бъдат двигатели на сътрудничеството и 
ефективни проводници на местното 
развитие. Именно затова работи за тях и 
заедно с тях. 

 

FELCOS Умбрия (Фонд на местни власти за 
децентрализирано сътрудничество и устойчиво 
развитие на човешките ресурси) е асоциация 
на местни власти, която се стреми да 
насърчава устойчивото човешко развитие 
посредством децентрализирано 
сътрудничество и изграждане на партньорства 
между различни територии на света. FELCOS 
Умбрия подкрепя участието и включването на 
местните власти и на други обществени, частни 
и асоциирани представители на своята 
територия, създавайки мрежа за 
децентрализирано сътрудничество и 
мобилизирайки ресурси, както добри практики, 
така и финансови средства. Основната му цел 
е повишаване на капацитета на местните 
власти и територии за подкрепа на процесите 
на човешко развитие в контекста на 
националните политики на съответните страни 
и съдействие за осъществяване на Целите на 
хилядолетието за развитие.  

FELCOS представлява методологическа, 
планова и оперативна рамка за сравнение, 
способна да насърчи местните политики за 
ефективно децентрализирано 

сътрудничество и да допринесе за 
свързването на тази регионална мрежа за 
децентрализирано сътрудничество с 
текущите инициативи на национално, 
европейско и международно ниво и с по-
широките стратегии за подкрепа на 
човешкото развитие, представени от ООН, 
като например инициативата ART на ПРООН. 
Нещо повече, асоциацията се е ангажирала с 
подкрепата на дейности на своята територия 
за повишаване на осведомеността на 
местното население относно човешкото 
развитие, борбата срещу бедността, 
социалното включване, околната среда, 
човешките права и други подобни въпроси. 
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ACRA-CCS е независима, не-религиозна, 
неправителствена организация, посветена на 
сътрудничеството за развитие, най-вече 
развитие на селските райони. Тя фокусира 
дейността си върху облекчаване на бедността 
посредством устойчиви, иновативни решения и 
политики на включване. Ключови думи в работа 
й са достойнство, трайност, равенство, 
иновация, справедливост, участие, уважение, 
отговорност, права, трезвост, солидарност, 
прозрачност и доверие. ACRA-CCS се намесва 
в разнообразни тематични области: природни 
ресурси & околна среда, вода & хигиенизиране, 
храна, образование, икономическо развитие и 
здравеопазване. Тя работи в Африка, Азия, 
Латинска Америка и Европа. Подходът на 
ACRA-CCS за развитие на образованието се 
основава върху дефиницията CONCORD: 
активен учебен процес, основан върху ценности 
като солидарност, равенство, включване и 
сътрудничество.  

В Италия и Европа ACRA-CCS поощрява 
програмите за образование за глобално 
гражданство като помага на гражданите, 
особено на младите хора, да добият по-ясна 
представа за взаимовръзката между местни 

и глобални процеси, като по такъв начин 
дава възможност на хората по-успешно да 
съдействат за борбата срещу глада и 
социалната изолация, подкрепяйки защитата 
на човешките права и на приемането на 
устойчиви стандарти на живот. Това дава 
възможност на хората да преминат от най-
общи познания за международните 
приоритети за развитие и устойчиво човешко 
развитие към осмисляне на причините и 
последиците на глобалните проблеми и 
лично участие и информирано действие. 

 

 

Асоциацията на румънските общини (AMR), 
наричана преди Федерация на румънските 
общини (FMR), бе учредена през 1990 от 30 
асоциирани членове-основатели (общини) като 
организация, посветена на подкрепата за 
местните власти и представителство. 
Понастоящем включва всички 103 общини и 
шестте общини на Букурещ (109 члена). 
Асоциацията на румънските общини е 
юридическо лице, неправителствена и 
неполитическа организация, създадена с цел 
насърчаване и защитаване на общите интереси 
на местните административни власти, със 
задача да разреши и управлява обществените 
нужди в името и в интереса на местните 
общности. 

Мисия:  

- Да представлява интересите на 
членовете на национално и 
международно ниво;  

с различни румънски асоциации и помага 
на членовете си в инициирането и 
разработването на връзки на 
партньорство и побратимяване с местни 
общини от други държави. 

AMR подкрепя включването на общините 
от Румъния в различни проекти и 
партньорства с европейско финансиране 
в сферите на интерес и 
дейности/инициативи/проекти, свързани 
с енергийната ефективност и 
климатичните промени. От началото на 
2009 подкрепя структурни инициативи да 
предоставя професионални услуги на 
своите членове; за прилагане на 
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- Да стимулира и подкрепя инициативи на 
свои членове; 

- Да подкрепя усилията на своите членове 
в процеса на присъединяване на 
Румъния към Европейския съюз. AMR 
подкрепя реформите на местното 
управление, развивайки сътрудничество  

 

Споразумението на кметовете в 
Румъния. 

 

 

 

APEL беше създаден през 2006 като център 
за специализирани услуги за професионална 
интеграция на хора в положение на социална 
изолация. Целта на услугите, предоставяни от 
APEL включваха консултантска дейност и 
анализ на пазара на труда, оценка на 
работилите по проведените програми, услуги 
за мониторинг на миграцията в Румъния. 
Асоциацията поставяше създаването на 
мрежи, разработването на мостове за 
комуникация и обмяна между социалните, 
икономически и административни сектори 
като основа за своята намеса.В тази връзка 
бяха подписани протоколи за сътрудничество 
с различни обществени институции, 
националната агенция по заетостта (ANOFM), 
Националната агенция за младежта (ANT), 
генералната дирекция за закрила на детето 
(DGPC) и други териториални центрове за 
социални услуги, но също така и участието в 
търговски камари. Нещо повече, APEL е член 
основател на of C.IA.O. – Comitate Italiano 
Associazioni e ONG и е част от социални 
мрежи като FONРС – федерация на 
нестопанските организации за децата, 
RENASIS – национална мрежа против 
бедността и за социално включване (EAPN), 
мрежата GEN (за равнопоставеност на 
половете) и RONOR – мрежа на 
неправителствени организации за заетост в 
Румъния.  

 

От 2008 APEL постави началото на нов етап в 
развитието на уменията и обхвата на бизнеса, 
насочен към интегрирането на граждани на 
трети страни (TCNs) в румънското общество 
чрез предоставяне на консултантски и 
информационни услуги (достъп до пазара на 
труда, достъп до медицински услуги, достъп 
до образование). По такъв начин бе 
предприета още една стъпка във връзка с 
инвестирането в човешкия капитал в 
Румъния, и подобряване на междукултурното 
сътрудничество, изграждайки умения и 
изпробвайки начини за намиране на нови 
форми на баланс и социална интервенция. 

 

 

Асоциацията Каритас-Букурещ бе основана 
през 1990 като неправителствено, юридическо 
лице с цел да допринася за изкореняването на 
проблемите, засягащи човешкия живот и 
достойнство. В контекста на непрекъснати 
социални предизвикателства и нарастващи 
нужди, Каритас-Букурещ определя 
съществуването си с оглед подкрепа на 
общностите в неравностойно положение, бедни • Осигуряване на дом за деца и младежи в 
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семейства, болни хора, деца с увреждания или 
лишени от родителска грижа, стари хора без 
семейна подкрепа и всеки друг човек, озовал се 
в уязвима или трудна ситуация. Каритас-
Букурещ е член на Каритас-Румъния и на 
COATNET (мрежа от християнски организации 
за борба с трафика на хора). Нейната визия, 
вдъхновена от визията на международната 
мрежа на организации Каритас е насочена към 
създаването на свят на любов и съпричастност 
посредством активното развитие на румънското 
гражданско общество и чрез участие в 
изкореняване на бедността, неравностойното 
положение и несправедливостта – 
съдействайки за стабилното и устойчиво 
развитие на цялото румънско общество. 

В момента дейността на Каритас Букурещ е 
съсредоточена в няколко основни области 
(психологически, медицински и образователни), 
разработвайки сложни програми като: 

• Осигуряване на достъп на децата до Дневни 
центрове за грижа за деца с увреждания 
(синдром на Даун), 

 

семейни комплекси от типа „Сейнт 
Джон”, 

• Достъп до безплатни лекарства за бедни 
чрез Социалната аптека, 

• Осигуряване на топла храна за 
възрастни хора, деца и семейства чрез 
Социалния център (социална столова 
и пералня), 

• Подкрепа за бедни деца за 
предотвратяване на отпадането им от 
училище и изоставянето им от 
семействата чрез Дистанционна 
програма за подкрепа, 

• Достъп на стари и болни хора до 
медицински услуги чрез Домашен 
център за медицински грижи, 

• Информация, обучение и кампании в 
рамките на Програмата за превенция на 
трафика на хора в училищата и 
общностите от гледна точка на зачитане 
на човешките права, 

Интервенции в критични ситуации (в 
случаи на природни бедствия) 

 

 

 

 

 

 

Областта Вуковар-Срижем се намира в 
крайната североизточна част на Хърватия 
между реките Дунав и Сава и включва 
исторически региони в Източна Славония и 
Западен Срижем (Сирмия). Разположена е на 
площ от 2448 кв.км. Местността е предимно 
равнинна, като най-високата точка е Чакула 
близо до град Илок (294 м над морското 
равнище), а най-ниската - в Спасва в 
Позавина (78 м). На изток склоновете на 
планината Фружка гора плавно преливат във 
Вуковарската равнина, докато на запад от 
планината Дилж се простира равнината 
Винковчи-Даково. В този регион има важни 
реки и пътища, както и международни 
кръстопъти от изток на запад към Дунава и от 
север през Сава към Адриатическо море, 
както и до летището Клиса и спортното 
летище в градовете Винковичи и Вуковар.  

Благодарение на изключително плодородната 
земя, благоприятни климатични условия, 
изобилие от природни ресурси и добро пътно 

местоположение, този регион е населяван от 
древни времена. Според преброяването, 
проведено през 2001 в общината живеят 197 
838 жители. Сега там живеят 180 117 жители. 
В окръг Вуковар-Срижем има 84 населени 
места, 5 от които са градове (Вуковар, Илик, 
Винковичи, Зупаня и Оток) и 26 общини. 
Характерни за региона са големите села с 
няколко хиляди души население. 
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Хърватският институт за местно управление 
(HILS) работи за насърчаване и развитие на 
местното управление в Република Хърватска 
и за обучението на местните органи за 
оптимално изпълнение на техните функции и 
осъществяване на развитието им. 

Мисията на HILS е изграждане на капацитета 
на местните органи на управление, 
повишаване на мотивацията и гражданското 
участие във политиките на местно ниво. За 
осъществяване на тази мисия, HILS работи в 
областта на образованието, консултациите, 
издаването на специализирана литература, 
управление на интернет бази данни и 
библиотеки и разпространение на 
информацията. Повечето дейности се 
провеждат в рамките на проекти, свързани с 
развитието на местното управление, 
разработването на обществени политики, 
активно гражданство, сътрудничество между 
различните сектори, демокрация и гражданско 
общество. През последните 15 години HILS се 
ориентира към европейските фондове и 
успешно осъществи редица проекти, насочени 
към активно участие на гражданите, 
включване на маргинализирани групи, селско 
развитие, прозрачност на управлението и 
други, с подкрепата на европейската Комисия, 
международни и национални донори. HILS 
има 125 члена, 12 от които са юридически 
лица, включително общини, градове, 
факултети и обществени институции. По-
голямата част от индивидуалните членове са 
учени и експерти по различни аспекти на 
местното управление. 

 

HILS е член на Регионалния форум на 
неправителствените организации на 
Славония и Бараня, на мрежата „Заедно за 
развитие” (WTD), Мрежата на общините 
(MLR), член на международната мрежа 
LOGIN, занимаваща се с демократизация, 
член на Европейската мрежа на организации 
за обучение на местни и регионални власти 
(ENTO) и си сътрудничи успешно с членове на 
мрежите за обмен на идеи, информации, 
добри практики и т.н. HILS е член на 
Работната група за децентрализация и 
териториална реорганизация на 
Министерството за публична администрация. 

 

 

 

Община Враца е разположена в 
северозападната част на България на площ от 
697 кв.км . По брой на населението общината 
е на 16-то място в цялата страна със 85 215 
жители. Територията й обхваща част от 
Дунавската равнина и подстъпите на Балкана. 
Враца е не само общински, но също така и 
областен център и е най-голямото населено 
място в Северозападна България. Враца е 
пресечна точка на два от най-големите 
европейски транспортни коридори. 
Стратегическото й местоположение ще става 
все по-важно с построяването на Дунав мост 2 
при Видин. 

Общината предлага Общински център за 
услуги и информация; услуги за градско 

Община Враца има добре разработена 
система от образователни институции - 17 
детски градини, 20 училища (начални, средни, 
гимназии и професионални), младежки дом и 
център за деца. Образованието в България е 
отговорност на Министерството на 
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планиране – проекти за инвестиционни 
инициативи, оценка на имоти, екология, 
общинска собственост – регистрация на 
търговски обекти, издаване на удостоверения 
за регистрация, поддържане на данни за хора, 
нуждаещи се от жилище, услуги за обществен 
статут, образователна, културна, социална и 
здравна институционална подкрепа. 

 

образованието. Българската образователна 
система се състои от три степени – начално 
образование (първи до четвърти клас), средно 
образование (пети до седми клас) и горен курс 
(осми до дванайсети клас). Децата започват 
училище в първи клас на шест- или 
седемгодишна възраст. Общината е отговорна 
за поддържането на сградите на училищата и 
детските градини, транспорта на децата и 
учениците, здравето на учениците и 
финансовите преводи.  

 

 

 

Община Димитровград е основна 
административно териториална единица, 
която осъществява местното 
самоуправление. Тя е учредена с декрет 2294 
от 26 декември 1978, издаден от държавния 
съвет на република България. Разположена е 
в южната част на страната и е една от 
общините, образуващи Хасковска област. В 
общината има 27 населени места. 
Географското й положение я превръща във 
важна транспортна връзка в южната част на 
България 

Община Димитровград е юридическо лице и 
като такова разполага със значителен брой 
сгради и средства – общинска собственост, за 
състоянието на която е задължена да се 
грижи, използвайки бюджета и взети на заем 
средства. Тази собственост включва обекти 
на общинската инфраструктура с местно 
значение за административните нужди на 
общината като здравеопазване, 
образователни, културни, търговски, имотни, 
спортни и обществени услуги. Структурата на 
общинската администрация е разделена на 
общински управителен съвет, обща и 
специализирана администрация и още 
няколко структури, разположени извън 
общинската администрация.  

 

Димитровград е забележителен със стилната 
си архитектура, която покрива стандартите на 
римската империя с просторните си улици и 
големи паркове. Това е един от най-зелените 
градове в България. В него има три парка с 
около 15 езера, дузина редки дървесни 
видове, храсти и цветя, скулптури, беседки и 
водни каскади. Спирането на производството 
в старите промишлени заводи от много години 
насам е предизвикателство за политиците и 
местните общности за намирането на по-
устойчива заетост и създаване на нови 
работни места. 
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Фондация „Пайдея” е неправителствена 
организация в обществена полза, създадена 
1999 г. с цел да съдейства за модернизацията 
на българското образование. 

Фондация "Пайдея" работи в няколко основни 
направления:  

• Повишаване на качеството на 
обучението по обществени науки и 
гражданско образование чрез 
иноватовни и адаптивни учебни 
програми, които осигуряват на 
младите българи граждански 
компетенции и умения за успешна 
реализация в съвременния динамичен 
и високо конкурентен свят.    

• Привличане на широка обществена 
подкрепа за модернизацията на 
българското образование чрез 
въвличане на всички заинтересовани 
страни (ученици, родители, учители, 
управници, бизнес и граждански 
организации)  в  процесса на 
изготвяне на образователните 
политики и дейности.  

"Пайдея" има значителен опит в: 
- Разработването на образователни ресурси в 
електронен и книжен формат  
 

- Създаване на образователни мрежи 
(Национална училищна мрежа  “Европейски 
уроци” – 756 членуващи български училища 
от 28 региона на страната, 28 регионални 
координатори)   

- Обучение на учители по европейски 
политики и образователни и обучителни 
програми по модерно гражданско общество 

- Проучване и анализ в областта на 
превенция на отпадането от училище, 
квалификация на българските учители, 
образователна политика на местно и 
училищно ниво в контекста на 
децентрализацията, анализи на 
хармонизацията на съдържанието на 
националните учебни програми по 
хуманитарните дисциплини и гражданско 
образование и др. 
 

 

 

Общината Сао Бра де Алпортел е сред 
малкото общини на региона Алгарв, 
Португалия, които са увеличили населението 
си в последните 5 години. Имайки население 
от около 11 хил. жители към момента, голяма 
част от които са млади двойки с деца в 
училищна и предучилищна възраст.  

Общината представлява местната публична 
власт и като такава нейната мисия отговаря 
на ролята и отговорностите, които са 
юридически положени в Закон 169/99 от 18 
септември. Нейните сфери на дейност в 
съответствие с този 

закон са именно: планиране на градската 
среда, околна среда, почистване, 
инфраструктура, социални дейности, туризъм 
и икономическо развитие.   
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Асоциацията In Loco Association, празнуваща 
своята 25-та годишнина, има за мисия да 
промотира местното развитие, с цел да бъде 
постигнато по-добро качество на живот в 
многото му измерения, имайки като свой 
хоризонт един по-ангажиран, солидарен и 
устойчив свят.  

Асоциацията организира дейностите си около 
5 стратегически цели:  

• Квалификация и обогатяване на хора и 
организации;  
• Квалификация и обогатяване на 
територията на дейността с оглед на 
устойчивостта; in a sustainable perspective; 
• Промоция на действия и солидарно 
гражданство ;  
• Окуражаване и подкрепа на 
предприемачеството и местната инициатива;  
• Дизайн и внедряване на необходимите 
познания за подкрепа на интервенцията.  

In Loco са развили действията си в множество 
сфери на работа винаги с териториален подход 
и промоция на гражданството, извличайки 
полза от методология на участието и 
осигурявайки включването на местното 
население и всички заинтересовани страни, 
работейки в кооперация и установявайки 
партньорства.  In Loco е разработил проекти по 
социална интервенция, образование и 
обучение на възрастни, промоция на селски 
туризъм и местни продукти, наред с останалите 
си дейности.  

 

 

Андалуският фонд на общините за 
международна солидарност FAMSI е мрежа 
от местни власти (75 общини, 7 областни 
съвета, 3 групи общини и други НПО) и други 
частни и публични институции (повече от 50 
сътрудничещи юридически лица от 
гражданското общество) основан през 2000 
г., за да координира и промотира публичната 
децентрализирана международна 
кооперация изработена от местните 
парламенти на Андалусия.  

Крайната цел на FAMSI е да насърчи един 
по-справедлив свят чрез сътрудничеството 
на местните парламенти и Андалуската 
солидарност в смисъла на координация, 
участие и мрежово сътрудничество.  

 
В този смисъл FAMSI промотира 
подпомагане на институциите и 
изграждането на капацитет в южните страни 
като резултат от опита на 
децентрализираното  сътрудничество на 
провинция Андалусия.  

Две са ключовите концепции във философията 
на FAMSI:  

1. Местните власти са главните действащи 
лица в международното сътрудничество и 
развитие.  

2. Засилването на местния капацитет и 
промоцията на развитието са 
приоритети на международното 
сътрудничество.  

FAMSI свързва децентрализираните актьори на 
сътрудничество от Андалусия с такива от други 
страни на юг и на север и с общности, 
занимаващи се с процесите на социо-
икономическо развитие, имайки подкрепата на 
международното сътрудничество.   
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НОВИНИ 

Първата среща на управляващия комитет по проекта DEAR STUDENT се състоя на 25ти и 26ти 
април 2013 г. в Севиля, Испания. 

По време на срещата партньорите имаха възможност да представят лично организациите си и 
да дискутират процедурите и провеждането на дейностите за постигане целите на проекта. 
Андалуските местни власти също така споделиха как те популяризират дейности за устойчиво 
човешко развитие в средните училища, за да подпомогнат на млади и съзнателни активни 
граждани в борбата им срещу бедността и социалното изключване.  

 

 

Консорциумът DEAR STUDENT също така избра институционалното визуално представяне на 
проекта:  

 

 


