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за проЕкта

проектът е финансиран по програма Еразъм+, 
която подкрепя дейности в сферата на: училищното 
образование, висшето образование, професионалното 
образование и обучение, образованието за възрастни 
и младежкия сектор. изпълнява се от институт за публична 
политика, който фокусира своите дейности върху ролята на 
ценностите във формирането на публичните политики.
проектът включва провеждането на пет двудневни срещи-
дискусии в различни градове на България:
Бургас: 18-19 ноември 2016
Велико Търново: 11-12 януари 2017
Пловдив: 15-16 март 2017
Благоевград: 19-20 април 2017
София: 17-18 май 2017
всяка среща-дискусия ще запознава участниците с 
теоретичните основи на политическия процес като израз 
на различни видове обществени ценности. Ще бъдат 
обсъждани практическите инструменти за реализацията 
на политики, основани на ценности. важен фокус ще бъде 
организирането на дебати между участниците върху важни 
за съвремието ни ценностни възгледи.
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за цЕнноститЕ

съвременната епоха изправя гражданите на Ес пред сериозни изпитания, свързани с разбирането и 
практическата реализация на ценностите, които са в основата на съюза. съгласуването на европейските 
политики за успешното икономическото развитие на всяка страна от Ес, отстояването на ролята и мястото 
на Ес в глобализирания свят, запазването на културното многообразие в процеса на интеграция между 
държавите-членки на Ес, изискват не само компетентност от страна на политическите ръководители, но и 
активното участие на всички европейски граждани. важно място във формирането на активни граждански 
позиции по всеки от проблемите, пред които се изправяме днес, е разбирането на тези проблеми от 
страна на младежите, които започват своята активна реализация в обществото. ипп вижда реализацията 
на този проект като начален етап от дългосрочен процес за развитието на младежки структури, които да 
разпространяват активното отношение към ценностите в политиката, икономиката и културата, да помагат 
за разбирането на значението им за реализацията на младите хора и активно да работят за формиране 
европейските политики основани на европейските ценности.



своБода или сигурност

темата за „дилемите на личността: свобода 
или сигурност“ е в основата на някои от 
най-сериозните предизвикателства пред 
европейските страни, свързани с баланса 
между лични свободи, обществена сигурност, 
неприкосновеност на личното пространство 
и възможности за развитие в нарастващо 
проникване на нови технологии в ежедневието 
на всеки от нас. Ще бъдат разисквани ценности 
като свобода на изразяването и отговорност за 
последствията от личния избор на всеки един 
гражданин, право на лична неприкосновеност и 
обществена прозрачност, делегиране на права 
на обществените институции и приоритет на 
гражданските права.

Бургас

18-19 ноЕмври 2016



глоБално или 
национално

в момента едно от най-големите предизвикателства пред бъдещето на 
Европейския съюз е в намирането на пресечната точка между общите европейски 
ценности и политики, от една страна, и от друга страна — на националните 
интереси на всяка страна-членка. Европейците искат своя общ дом, но искат 
и запазване на своите национални политически, икономически и културни 
дадености. тази дилема не е уникална само за Европа. в целия свят глобализацията 
поставя местните общности под натиск, което представлява фундаментална 
причина за много от кризите и конфликтите, които наблюдаваме около нас. 

вЕлико търново

11-12 януари 2017



Една от вечните дилеми във всички 
общества, засягаща както личностното 
възприятие на всеки от нас, така и 
обществените отношения, които оформят 
нашата индивидуалност. последствията 
от тази визия на личността за света е 
ключова за формиране на политиките 
както на нивото на местните власти, 
така и в мащаба на цялата държава и 
наддържавни образувания като Ес. 
доколко ние поставяме личните си 
интереси като ключови и за успеха на 
общността, в която живеем, или общите 
интереси като средство за постигане на 
определени лични цели, е въпрос, който е 
основен за политическата ни ориентация.

индивидуализъм 
или солидарност

пловдив

15-16 март 2017



за потребителското общество отдавна се говори 
като една от същностните черти на съвременната 
цивилизация. но какъв е смисълът на това сякаш 
очевидно явление? кои сили го пораждат и го правят 
толкова устойчив феномен? има ли алтернативи на 
потреблението на вещи като смисъл на човешкия 
живот, реални ли са те и какви са проекциите на 
тези въпроси върху формирането на съвременните 
политики? тези въпроси са в основата на всеки 
политически процес, в основата на баланса между 
икономика, и култура.

развитиЕ или 
потрЕБлЕниЕ

БлагоЕвград

19-20 април 2017



национална
срЕЩа-дискусия

в софия ще се съберат отборите-
победители в дебатите, проведени в 
предишните срещи-дискусии в различни 
градове на страната. те ще представят 
своето виждане по дебатираните теми и 
ще имат възможност да го защитят пред 
участниците в национална среща-дискусия 
в софия. за всяка от основните теми ще 
бъде отделен собствен панел, в който чрез 
свободна дискусия ще бъдат акцентирани 
основните изводи от обсъжданията върху 
ролята на ценностите във формирането 
на обществените политики и начините 
за тяхната реализация като конкретни 
политически програми и действия.
срещата в софия ще послужи и като 
стартиращ първоначален етап от 
развитието на мрежа от съмишленици, 
млади хора с активно отношение към 
проблемите на обществено-политическото 
развитие, които да развиват своите идеи за 
гражданско участие в политическия процес.софия

17-18 май 2017



проектът “Европа на ценностите и младежта” има своя социална мрежа, където всеки участник 
може да споделя своите виждания за актуалните събития, засягащи ценностите в политиката и 
мястото на всеки млад човек в събитията около нас. в социалната мрежа можете да споделяте 
мнения, снимки, видео клипове и всяко друго съдържание, имащо отношение към това, което 
ви вълнува. създавайте свои мрежи от приятели и съмишленици, изразявайте своите позиции!  
посeтете нашата общност на www.valuesforfuture.eu и стартирайте свои проекти за ценностите в 
политиката!

присъЕдини сЕ към нашата оБЩност! създай свой кръг от съмишлЕници за 

отстояванЕ на цЕнности и позиции!

w w w . v a l u e s f o r f u t u r e . e u
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институт за пуБлична политика

Изследвания и анализи

институтът за публична политика организира и провежда изследвания и 
анализи на различни сфери на обществения, икономически и културен живот, 
в които публичната политика е съществен фактор за постигане целите на 
гражданското общество. при реализирането на тези изследвания разчитаме 
както на собствения си експертен потенциал, така и на партньорски 
организации и независими експерти. 

Обучение

институтът за публична политика организира модулно обучение по 
водещи политики в съвременния свят. целта е да се актуализира и повиши 
информираността, експертизата и компетентността на всички професионални 
и социални групи, граждани и администратори, които са засегнати от 
прилагането на дадена конкретна публична политика. важен акцент е 
формирането на умения и усъвършенстване на способности за прилагане и 
управление на публични политики.
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