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Лятно училище - кой, къде, колко

 „Климатични промени, иновации и младежка подкрепа в 
управлението на водите“ по програма Towards 2030 
Agenda, във Варшавски Университет по естествени 
науки, гр. Варшава, Полша, 30 юни - 07 юли 2018 г.

 Основни организатори:

 GLOBAL WATER PARTNERSHIP CENTRAL AND EASTERN EUROPE

 YOUTH WATER COMMUNITY

 46 участника от 18 различни държави: 
Армения, България, Германия, Унгария, Италия, Франция, 
Латвия, Литва, Полша, Македония, Молдова, Черна гора, 
Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Украйна, 
Тринидад и Тобаго



Лекционни курсове

 Цели на ООН за Устойчиво Развитие (SDG’s)

 Международно управление на водите

 Иновативни подходи за:

 интегрирано управление на селищните 

водоснабдителни и канализационни системи

 реставрация и корекция на реки и речни 

корита

 решения, вдъхновени от природните процеси

 Климатични промени и климатична „справедливост“

 Предизвикателства с намирането на подходящата 

работа

https://www.joshswaterjobs.com/

 Финансиране на проектни предложения от млади 

лидери

https://youthwaterclimate.org/

Във всяка една лекция беше наблегнато на ролята на 

младите специалисти и лидери в процеса на 

решаването на глобалните въпроси.

https://www.joshswaterjobs.com/
https://youthwaterclimate.org/


Практически занимания

 Сплотяване на колектива

 Посещение на национален природен 

парк „Кампино“

 Разработване на проектни идеи

 „Да се поставиш на мястото на другия“

 Групови занимания, целящи споделяне 

и обсъждане на вдъхновяващи идеи



Youth Voices -> Policy Choices

 Срещи с представители на взимащи решения 
органи

 Mitja Bricelj, Словения - държавен секретар
в Министерството на околната среда и 
териториалното планиране на Република
Словения;

 Liliana Rastocka, Словакия - координатор на 
националните, европейските и 
международните въпроси на водите и 
биоразнообразието в Министерството на 
околната среда на Словашката република;

 Adam Kovacs, Австрия - технически експерт
по контрол на замърсяването; 

 Dr. Lučka Kajfež Bogataj, Словения -
Ръководител на Центъра по 
агрометеорология и професор по 
климатология в Университета в Любляна;

 Victor Orozsi, Унгария - PA 5 (риск за 
околната среда) Координатор, Стратегия на 
ЕС за Дунавския регион;

 Venera Vlad, Румъния - Ръководител на 
бизнеса за общинска и екологична
инфраструктура, Европейската банка за 
възстановяване и развитие
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Framework 
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Climate Change)



Резултати

 По – добро разбиране на процесите по вземане на решения на 

управленско ниво

 Осъществяване на личен контакт с водещи професионалисти

 Възможност за обмяна на знания между младите специалисти

 Утвърждаване на позицията, че младите специалисти са важен 

фактор в процесите на вземането на решения (както на 

национално, така и на трансгранично ниво) и следва да бъдат 

участник в тях

 Създаване на здрави връзки по отношение на колаборация между 

младите специалисти

 Мотивация за професионално развитие и отговорност към 

околната среда





Благодарности:

Изказваме най – сърдечни благодарности на:

GLOBAL WATER PARTNERSHIP CENTRAL AND EASTERN EUROPE

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ВОДНО ДЕЛО - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 

GLOBAL WATER PARTNERSHIP ЗА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ


