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 ИТАЛИАНСКИЯ ОПИТ  

В УПРАВЛЕНИЕТО НА 
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ  

И ПРАКТИКИТЕ ПО 
ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДЕЖИ В 
РИСК В ТЕХНИТЕ ДЕЙНОСТИ  



З 

Политика за младежта на национално 
ниво  
 
В Италия няма национален закон за младежта, но 
младежите са обект на специална защита (чл. 31 от 
Конституцията на Италия) и това до голяма степен 
предопределя законодателните и политическите 
решения на италианския законодател в различни 
аспекти. Като цяло подхода към посрещането на 
нуждите и проблемите на младите хора е 
хоризонтален, т.е. младите хора са приоритет в 
различните сфери.  

Към момента три са основните програмни 
документа, които чертаят националната политика на 
Италия по повод младежта.  



З 

 Политика за младежта на национално  
ниво  
 

През ноември 2011 година италианското правителство приема 
пакета от мерки „Право на бъдеще“ (“Diritto al futuro”), с които 
адресира сериозната ситуация, с която младите хора в Италия 
трябва да се справят в ежедневието си. Пакетът е подплатен с 
бюджет от 300 милиона евро – 216 от които осигурени от 
Департамента по младежта, а останалите – от други публични и 
частни източници на финансиране.  

Вторият документ е Националният план за действие за детство и 
юношество от месец май 2011 година. Изготвян всеки две години, 
този план за действие цели да координира усилията на властите 
на различни нива, както и други социални групи, за мерките, които 
трябва да се предприемат в подкрепа на качествено детство и 
юношество (възрастова група от 0 до 18 години).  

Третият документ е „Италия 2020“, който представлява план за 
действие за младежка заетост чрез учене и интеграция на пазара 
на труда.  

   



З 

 Политика за младежта на национално  
ниво  
 
Правителството разработва и подписва Рамкови споразумения 
с правителствата на всички региони (включително регион 
Тоскана) с цел повишаване на участието на младите хора в 
обществения живот и фасилитиране на тяхното развитие като 
активни отговорни граждани.  

Споразуменията са насочени още към насърчаване на 
междукултурния диалог, разработването на културни, 
творчески и предприемачески дейности и др.  

Приоритетните сфери, които са уредени в тези рамкови 
споразумения са следните: създаване на интегрирана 
информационна система в подкрепа на достъпа на млади 
хора до местни, национални и европейски инициативи; 
възможности за обучение в сферата на изкуствата и занаятите 
на местната културна традиция; насърчаване на правната 
култура; подкрепа на младежката креативност и таланти; 
подкрепа на мрежа от структури за настаняване на млади 
хора, в частност младежки хостели. 



З 

 Политика за младежта на национално 
ниво  
 
Чрез оперативните програми на Европейския социален фонд се 
подкрепят различни дейности за млади хора: действия за 
реформиране на системите за образование и обучение, за 
подобряване на базисните знания и умения на младите хора, за 
повишаване на участието им в образованието и обучението, 
включително мерки за ранно отпадане от училище, програми за 
млади изследователи, за подкрепа на прехода от обучение към 
заетост, за подкрепа на мрежуването между структурите на 
висшето образование и бизнеса и др.  

В изпълнение на Стратегията за младежта на ЕС 2010-2020 
италианското правителство полага усилия за използването на 
пълния потенциал на младежките центрове и младежката работа 
като инструмент за социално включване. Правителството, заедно 
с регионите, подкрепя младежки сдружения и общности чрез 
финансиране на проекти и дейности, насочени към развиването 
на младежки центрове,  

 



З 

 Политика за младежта в Италия 
на национално ниво  
 
В обобщение може да се каже, че към момента политиката 
спрямо младите хора в Италия се характеризира със следните 
основни белези:  

- Базира се на хоризонтален, междусекторен подход;  

- Поставя акцент върху образованието и заетостта на младите 
хора (особено с оглед на икономическата криза), но взима 
предвид и останалите им комплексни нужни;  

- Поставени са приоритети на национално ниво, но те са 
доразвити и се изпълняват на ниво региони, както и на ниво 
общини;  

- Приоритетно се работи със структурите на гражданското 
общество при планирането и особено при изпълнението на 
дейностите, насочени към развитието на младите хора.  



З 

 Политика за младежта в регион Тоскана 
Регион Тоскана се намира в средно положение между 
„богатия север и бедния юг”, както географски, така и относно 
проблемите на младите хора. Регионът е около три пъти по-
малък като площ и два пъти като население от България, но в 
същото време неговият брутен продукт е повече от пет пъти по-
висок. Съотношението между големи и малки населени 
места, включително селски райони, е структура сравнително 
близка с българската. Това многообразие предполага 
различни варианти на интервенция към младите хора, както 
към тези, които са обезкуражени, предвид ниското 
образование, изключване от пазара на труда, недобро 
познаване на езика сред имигрантите, така и сред активните 
младежи, които работят за повишаване на своя капацитет и в 
същото време се включват в дейности за преодоляване на 
социалното изключване на своите връстници.  

За политиката на региона спрямо младите хора до голяма 
степен важи казаното за политиката на национално ниво. Тя 
има подчертан хоризонтален и междусекторен характер.  

 



З 

 Политика за младежта в регион Тоскана 

 
От 2011 година почти всички дейности, насочени към младите 
хора са обединени в мащабен, комплексен и мултисекторен 
проект на регионалното правителство, наречен  

“Giovanisì” („Младежи – да!“) 

Целта на проекта Giovanisì е да инвестира в бъдещата 
независимост, предприемчивост и лидерство на младите хора 
в региона.  

Проектът предлага възможности и ефективни мерки за 
подкрепа на младежите в техния преход към зрелостта. 
Директната целева група на проекта са всички младежи на 
възраст от 18 до 40 години в региона (но за различните мерки 
се отнасят различни възрастови диапазони).  

Като недиректна целева група са определени компаниите в 
региона, местните власти, гимназиите и университетите, 
центровете и агенциите за професионално обучение, 
синдикалните организации, неправителствените организации и 
културните асоциации. 
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Политика за младежта в регион 
Тоскана 
 

“Giovanisì” („Младежи – да!“) 
 

На обща стойност от 300 милиона евро за периода 2011-2013 
година проектът инвестира в следните шест основни сфери: 

- Стажове; 

- Жилища; 

- Доброволен общественополезен труд; 

- Заетост; 

- Предприемачество; 

- Образование и обучение. 



З 

 Политика за младежта в регион Тоскана 

“Giovanisì” („Младежи – да!“) 
 

Giovanisi като мащабна инициатива в помощ на младите хора  
се финансира съвместно от региона (40%), националното 
правителство (30%) и Европейския социален фонд (30%). 
Финансирането от региона е осигурено, като 
административните отдели, отговорни за всички сфери, които 
проектът засяга (образование, обучение, заетост, жилища и пр.) 
отделят от своя бюджет за изпълнението на проекта.  

По подобен начин е организирано и управлението на проекта – 
служебните лица, които отговарят за застъпените в проекта 
сфери отдават част от правомощията си на управляваща група, 
съставена представители на местните власти, неправителствени 
организации и други заинтересовани страни.  

Това е още едно проявление на междусекторния хоризонтален 
подход, предприет от региона, спрямо развитието на младите 
хора.  

Този модел на управление е добра практика за сътрудничество 
между местните власти и гражданския сектор. 



З 

 Политика за младежта в община Флоренция  
Политиката за младежта в община Флоренция се координира 
от отдел „Младежки дейности”, създаден през 2006 година.  

Община Флоренция не управлява лично нито един от своите 12 
младежки центъра, разположени в различни части на града. 
Управлението на всеки от тях е отдадено на структури на 
гражданското общество (социални кооперативи, сдружения, 
културни асоциации), които чрез обществени поръчки са 
спечелили правото да управляват сградата и дейностите на 
съответния център за определен период от време. Това не 
означава, че Общината няма роля в този процес. Тя организира 
обществените поръчки, чрез които предопределя и насоката, в 
която ще работят различните центрове, извършва оценка и 
мониторинг и участва в планирането на дейностите на 
различните центрове.  

Например център Java, намиращ се в сърцето на Флоренция, 
работи предимно за превенция и намаляване на вредите от 
ползването на наркотици; център Palazzo Giovane (Младежка 
палата) е предимно информационен център, който почти не 
предоставя други услуги освен информационни и т.н.  



З 

 Политика за младежта в община Флоренция  
 

Много от съществуващите младежки центрове работят 
целенасочено с младежи в риск не само от времето на 
кризата, защото този проблем съществува, независимо дали 
една страна е в икономически възход или в рецесия.  

Общината полага усилия за преодоляване на негативните 
тенденции, като се разчита преди всичко на превенцията и 
дългосрочната работа.  

В осъществяването на своите младежки политики регион 
Тоскана и община Флоренция си сътрудничат тясно.  

Някои от дейностите на проекта на региона Giovanisi са 
предостъпени за реализиране на общината, а общинските 
младежки центрове използват ресурса си за популяризиране 
на проекта Giovanisi.  

Някои от тях са официални информационни точки на проекта. 



З 

 Модели за сътрудничество между местните власти и 
структурите на гражданското общество 
 

Вече няколко пъти беше отбелязано, че осъществяването на 
младежката политика на всички нива в Италия става на базата на 
сътрудничество между властите и структурите на гражданското 
общество.  

Широко разпространени са два модела, които онагледяват как е 
структурирано това сътрудничество.  

Първият модел включва съвместното управление на младежки 
центрове и в неговата основа лежи делегирането на това 
управление от общината на кооперативи и сдружения на 
конкурсен принцип. Управлението на общинските младежки 
центрове (и редица други услуги в социалния и образователния 
сектор) в Италия традиционно се прави на базата на открити 
конкурси (публични търгове, възлагане на обществени поръчки).  

Това е административна процедура за възлагане на поръчка за 
услуги, които се осъществяват от органи, организации или лица в 
рамките на публичния сектор. 



З 
 Модели за сътрудничество между местните власти и 
структурите на гражданското общество 

 
Вторият модел касае управлението на многомилионния проект на 
регион Тоскана Giovanisi. Този модел е специфичен за региона и 
се основава на широко участие на заинтересованите страни и 
целевите групи в програмирането и изпълнението на дейностите.  

Комитетът за управление на проекта има ежемесечни срещи, в 
които участват освен политическите лица и описаните по-долу 
заинтересовани страни: 

1. Експертите, които работят по изпълнението на проекта  

2. Кръгла маса на младежите. Това е непостоянна и отворена 
група от млади хора, в която всеки интересуващ се млад човек 
може да се включи. Оганизира се веднъж месечно. На нея сред 
участниците се избира един от младежите, който да представлява 
групата в следващото заседание на Комитета за управление.  

3.Кръгла маса на младежките организации. Това е постоянна 
група от младежки организации, които имат желание да участват. 
Кръглата маса се организира веднъж месечно. На нея сред 
организациите се избира една, която да представлява групата в 
следващото заседание на Комитета за управление. 

 



З 

Модели за сътрудничество между местните 
власти и структурите на гражданското общество 
Така политическите лица, представители на местното 
правителство, не взимат решения за развитието на проекта сами, 
а с участието на хората, които изпълняват проекта директно 
(експертите, представлявани от координатор), организации с опит 
в работата с младите хора (кръгла маса на младежките 
организации) и самите млади хора, към които са насочени 
дейностите на проекта (кръгла маса на младите хора). Този 
модел на управление е създаден, за да гарантира, че дейностите 
биват решавани и изпълнявани според нуждите на младите хора. 

Графично, моделът на управление изглежда така: 
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Проект „ С поглед в бъдещето -  Младежки диалози 

в Родопите”, бенефициент: Сдружение „Eкосвят 

Родопи“ - Смолян, се изпълнява с финансовата 

подкрепа на Програма „Еразъм +“ на ЕС.  

Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Сдружение „Eкосвят Родопи“ 

и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейскaта комисия и 

Националната агенция. 

 


