ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙНОСТТА
НА „МЛАДЕЖКА БАНКА“- ЛОВЕЧ.

Младежка банка- Ловеч /МБ- Ловеч/ е неформална младежка организация,
която се самоуправлява от участващите в нея от 7 до 15 деца и младежи, и се
подкрепя и администрира от сдружение „Граждански инициативи- Ловеч“
Мисия на „Младежка банка“- Ловеч е да овластява младите хора, чрез
развитие на филантропията и доброволчеството, да развиват своя потенциал и
реализират проекти и идеи, които да показват гледната точка на младежта за
развитието на Община Ловеч.
Същност на организацията: Младежката банка представлява комисия за
отпускане на финансови средства, управлявана изцяло от млади хорадоброволци. Участниците в Младежка банка организират серия от
фондонабирателни инициативи, със 100% от средствата, които те успеят да
съберат, се финансират младежки проекти на деца и младежи в Община Ловеч.
Дейността на МБ- Ловеч се подпомага от доброволци, които не са членове
на комисията за оценка и финансиране на проектни предложения на деца и
младежи.
Принципи, които се спазват в МБ- Ловеч:
 Доброволност
 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация
 Законност и публичност
 Достигане до най- широк кръг от заинтересовани страни
 Регулярна отчетност пред дарители и донори
 Сътрудничество и въвличане на всички заинтересовани страни
 Популяризиране на филантропията

Настоящата публикация е възможна благодарение на фондация „Работилница за граждански
инициативи“ по програма „Младежка банка“, с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“.

За повече информация: http: www.sgilovech.com; и http: http://lovech.youthbankbulgaria.org/

Участници и членове на МБ- Ловеч: В МБ- Ловеч могат да участват
деца и младежи на възраст от 14 до 24г., като е допустимо по изключение
членове да бъдат деца и младежи под или над посочената възраст, когато с
дейността си са подкрепили постигане целите на МБ- Ловеч.
Процедура за прием на членове в МБ- Ловеч:
 Заявления се подават на адрес: гр. Ловеч, ул. Св. Св. Кирил и Методий
№28, блок „Армеец“ или по e-mail: mblovech@abv.bg, като се попълва
заявление по образец, приложение 1 към настоящите правила.
 Децата и младежите, подали заявления, преминават първоначално
обучение, след което се включват в МБ- Ловеч, при наличие на свободни места.
Честота на срещите и ангажиментите: Членовете на МБ- Ловеч
провеждат регулярни срещи най- малко 2 пъти в месеца, като конкретния
график се определя от координатор на МБ- Ловеч.
Организация и координация на дейностите: Дейността на МБ- Ловеч се
организира и провежда от нейните членове, като координацията се осъществява
от координатор на МБ- Ловеч.
Определяне на приоритети за финансиране: Ежегодно се проучва
общественото мнение за определяне на нуждите и приоритетни направления за
финансиране. Определените направления и сферите за финансиране на
проектни предложения са част от насоките за кандидатстване и се
популяризират чрез всички възможни комуникационни канали.
Финансиране на детски и младежки проекти: Размерът и редът за
финансиране се определя от МБ- Ловеч ежегодно в Насоки за кандидатстване,
които съдържат приоритетни направления за финансиране, формуляр за
кандидатстване, допустими кандидати, проект на договор, определящ правата и
задълженията на финансиращата организация и на бенефициентите.
Мониторинг на проектите: Всички финансирани проекти подлежат на
мониторинг от страна на МБ- Ловеч.
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