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ПРЕАМБЮЛ
Национален младежки форум (НМФ) е най-голямата платформа, обединяваща младежки
неправителствени организации в България.
Основни цели на Национален младежки форум са:
•
•
•
•
•

Да включва в дневния ред на обществото младите хора и техните инициативи;
Да бъде основен фактор в изграждането на информирана и образована младеж,
мотивирана да бъде значим фактор в гражданското общество и активна част от
процесите на вземане на решения в страната;
Да представлява и защитава интересите на младите хора;
Да бъде партньор на държавата в съвместното изграждане на младежки
политики;
Да бъде инициатор и участник в структурния диалог за младежта с всяка
представителна власт.

За постигането на горепосочените цели Национален младежки форум се ръководи
от своите ценности: свобода, равенство, толерантност, справедливост, прозрачност,
представителност.
В синхрон с целите и ценностите на Национален младежки форум този план допринася
за постигнето на следните стратегически приоритети.
•
•
•
•
•
•

Образование
Гражданска активност
Демографска политика
Устойчиво развитие
Младежка заетост
Здраве и физическа активност

За постигането на горепосочените стратегически приоритети, Национален младежки
форум определя следните средства за постигане:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сътрудничество с институциите и структурен диалог
Местна младежка политика
Сътрудничество с неправителствени организации
Международно сътрудничество
Доброволчество
Варна - Европейска младежка столица 2017
Информация и комуникация
Изпълнение и оценка
Работни структури на Национален младежки форум
Вътрешно-организационно развитие

Освен това, за да гарантираме нашето въздействие, Национален младежки форум
ще изпълни този работен план съгласно следните принципи за действие:
•
•
•
•
•
•

Активната комуникация
Прозрачност
Креативност
Толерантност
Включване
Отговорност
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•
•

Сътрудничество
Приемственост

Като следва тези принципи за действия, Национален младежки форум се ангажира да
представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на
преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и
участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен
структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и
институции, взимащи решения в младежката политика.
Национален младежки форум признава, че могат да възникнат важни и непредвидими
обществени промени, които не са включени в този работен план, но които могат
да изискват действия от НМФ.
I.

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И БОРБА С
БЕДНОСТТА

Цели, заложени в приоритета:
•
•
•

Интеграция на младите хора със специфични потребности и младите хора от
малцинствени групи.
Развитие на младите хора в малките населени места.
Повишаване на раждаемостта.

Национален младежки форум отбелязва1:
•
•
•
•
•

Ниската младежка активност при организиране на доброволчески, граждански и
застъпнически инициативи и кампании2
Слабото разбиране на общините и общинските администрация за позитивите от
включването на младите хора във всички обществено-политически процеси;
Предизвикателствата пред сдружаването и управлението на неправителствени
организации, процеси и предприемачество
Липса на достатъчна информация на младежи от малки населени места и младежи
от различни уязвими групи относно възможности за участие в младежкия сектор
в страната и чужбина
Нуждата от създаване на достатъчни условия за реализиране на младежки
дейности и политики на местно ниво, обвързани и с Хартата за участие на младите
хора в живот на общините и регионите

Национален младежки форум предприема3:
•

•

Провеждане на изнесени заседания на Управителния съвет, придружени със
срещи с кмета и представители на общинската власт, среща с младежките
организации на место ниво и дейност в полза на развитието на младежкото
участие на местно ниво
Създаване на условия за развитие на младежките организации и членовете на
НМФ на местно ниво (създаване на условия за клонове, местни представителства
и други обединения на организации);

______________________________________________

Национален младежки форум "отбелязва" - означава, че той признава фактите и ситуациите, които са стимули за
действие;
2 0,9% Eurostat за България за 2015 година
3 Национален младежки форум "предприема" - означава, че ще изпълни конкретни действия, за да постигане на
поставените цели
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•

•
•
•
•
•

II.

Наблюдение на процесите, обвързани с възможностите за регионални обединения
с цел създаване на такива; Да партнира с експертиза при създаването на
финансови грантове, които да способстват за повишаване на капацитета на
младежките организации и неформални групи;
Да създаде координационен механизъм между експерти по места на ниво
младежки политики и дейности, които включва експертите от общини,
младежи и младежки работници;
Да популяризира младежката работа и професията младежки работник като
възможност за работа с младежи от малки населени места и уязвими групи;
Да създава парнтьорства и съвместни дейности с организации, опериращи в
областта, като взима предвид тяхната експертиза и популяризира дейността им;
Да подкрепя младежи от уязвими групи като развива заедно с тях практиките за
структурен диалог, устойчиво развитие, сдружаване и себеразвитие;
Да включва младежите от уязвими групи в процесите на взимане на решения и да
повишава капацитета им за устойчиво участие в тях.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Цели, заложени в приоритета:
•
•

Подкрепа за младите хора в България да водят природосъобразен начин на
живот.
Активно участие на младежите в опазването на околната среда и устойчивото
развитие на България.

Национален младежки форум отбелязва:
•

•

•
•

Устойчивото развитие е процес и практика от жизненоважно значение за младите
хора и бъдещите поколения, за екологична, икономическа и социална
устойчивост, за настоящето и бъдещето на планетата и за солидарността между
поколенията.
След приемането на Глобалните цели за устойчиво развитие4, Парижкото
споразумение за изменението на климата5 и Резолюцията на ООН за младежта,
мира и сигурността6, се наблюдава фокус върху темата за устойчиво развитие.
Тази тенденция трябва да бъде пренесена на национално и европейско, където тя
все още не се приема достатъчно сериозно от институциите и правителствата.
Необходимо е спешно да се повиши осведомеността относно Глобалните цели за
устойчиво развитие, какво означават те за младите хора и да се работи за тяхното
постигане.
Въпреки че все повече се обръща внимание на ролята на младите хора в
устойчивото развитие, значимото участие на младите хора в процеса все още не е
гарантирано, а някои младежки организации нямат капацитет и ресурси, за
да бъдат включени.

Национален Младежки форум предприема:
•

Застъпничество за цялостното прилагане и ефективен преглед на Цели за
устойчиво развитие на ООН в България и Европа и активното участие на младите
хора в страната във всички етапи от този процес.
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Глобалните цели за устойчиво развитие - https://goo.gl/GYRk79
Парижкото споразумение за изменението на климата - https://goo.gl/EKVmpi
6 Резолюцията на ООН за младежта, мира и сигурността - http://unoy.org/en/2250-toolkit/
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•
•
•

•

III.

Ангажиране на организации-членове в мониторинга и прегледа на Цели за
устойчиво развитие на ООН в България, включително чрез официалните
национални, регионални и глобални процеси.
Изграждане на капацитет за устойчиво развитие на НМФ и организации- членове,
чрез координация и обмен на знания и добри практики;
Насърчаване на организации-членове на НМФ за повишаване на осведомеността
относно изменението на климата, неговите последици за младите хората и
как неговият ефект може да бъде смекчен, използвайки Парижкото споразумение
като ключов инструмент.
Насърчаване на организации-членове на НМФ за повишаване на
осведомеността относно
отговорното
потребление
и
ефектите
от
неправилното управление на отпадъците.
ОБРАЗОВАНИЕ

Цели, заложени в приоритета:
•
•

Развитие на уменията и компетенциите на младите хора и тяхното
приложение.
Утвърждаване на ролята неформалното образование като инструмент за
развитие на младите хора

Национален младежки форум отбелязва:
•
•
•
•
•

Нарастващото несъответствие между компетенциите на младите хора и
изискванията на съвременния свят (skills mismatch);
Затруднения преход от образование към заетост на пазара на труда на младите
хора и последствията от този процес (социално изключване, високи нива на млади
хора от групата на NEETs)
Предизвикателствата в нивото на компетенции за младежко включване,
гражданско участие и участие в процесите на взимане на решения у младите хора
в малките населени места;
Липсата на система за валидиране на компетенциите, натрупани в рамките на
неформално и самостоятелно учене;
Ползите от неформалното учене за развитие на ключови компетенции у младите
хора

Национален младежки форум предприема:
•
•
•

IV.

Застъпничество при изработването на Националната система за валидиране на
компетенции;
Застъпничество пред образователните институции с цел запознаване с ползите от
младежката работа и неформалното учене за развиване на ключови компетенции;
Работа в посока сериозна ангажираност на заинтересованите страни по
изработване на общи политики по признаване на компетенции, натрупани в
неформална среда, чрез неформално и самостоятелно учене.
ЗДРАВЕ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Цели, заложени в приоритета:
•

Здравословен начин на живот сред младите хора.
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•

Развитие на масовия спорт сред младите хора.

Национален младежки форум отбелязва:
•
•
•

Наличие на документи от Световната здравна организая по отношения на
здравословен начин на живот, физическа активност, сексуално и репродуктивно
здраве, превенция на обществено значимите заболявания
Дейностите на организациите-членове, които промотират физическата активност
и свързаността им към здравословния начин на живот
Дейности на младежките организации на открито, които промотират физическата
активност и свързаността им към здравословния начин на живот

Национален младежки форум предприема:
•
•
•
•
•
•
V.

Въвличане на организациите членове и заинтересовани страни в процесите на
популяризиране на принципите на здравословен начин на живот и развитието на
масовия спорт
Повишаване на информираността на младите хора за обществено значимите
заболявания и тяхната превенция
Насърчаване на младите хора да се хранят здравословно и да избягват негативни
за здравето практики – тютюнопушене, злоупотреба с алкохолни напитки,
наркотични вещества и други.
Информиране на младите хора за принципите на сексуалното, репрудуктивното и
психичното здраве
Популяризиране на младежките дейности на открито
Запознаване на младите хора със здравните им права
МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

Цел, заложена в приоритета:
•

Повишаване на заетостта сред младите хора.

Национален младежки форум отбелязва:
•
•

Нива на младежката безработица (15-24 години) за 2016 година са 17,2% 7
Броят регистрирани младежи за 2016 намалява спрямо 2015 8

Национален младежки форум предприема:
•
•
•

Застъпничество за изготвянето и прилагането на политики относно намаляването
на младежката безработица в страната;
Разпространение на добри практики относно включването на неактивни младежи
в пазара на труда;
Повишаване на координацията между заинтересованите страни относно политики
за подобряване условията на труд на младите хора и постигане на качествени
работни места и стажове за младите хора в страната;

______________________________________________
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Национален статистически институт
Национален статистически институт

VI.

ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ
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Цели, заложени в приоритета:
•
•

Развитие, популяризиране и припознаване на доброволчеството.
Повишаване на гражданската активност на младите българи.

Национален младежки форум отбелязва:
•
•
•

Промените в Закона за предучилищното и училищното образование, въвеждащи
гражданското образование като част от формалната образователна система;
Липсата на Закон за доброволчеството и инструменти за валидиране на знания,
умения и компетенции, натрупани при доброволчество;
Едва 27% от младите хора познават своите граждански права9;

Национален младежки форум предприема:
•
•
•
•
•
•

Повишаване на информираността за възможностите за включване и участието на
младите хора в обществено-политическите и гражданските процеси;
Улесняване на достъпа до информация на по-широк кръг млади хора,
включително и на социално изключени групи;
Насърчаване на медийното отразяване на младежки инициативи и проекти;
Активно взаимодействие с институциите на местно, национално и европейско
ниво и ги консултира при създаването на структури и механизми, които улесняват
и подпомагат младежкото включване в процесите на взимане на решения;
Популяризира възможностите за участие в доброволчески дейности и насърчава
инициирането им от млади хора;
Осъществява застъпничество за разпознаване на ползите от доброволчеството
сред младите хора, институциите, медиите, формалните образователни
институции, бизнеса и обществото като цяло.

______________________________________________

„Обществени нагласи на младите хора в десет общини в Република България“ – Проучване на
агенция АФИС по поръчка на Национален младежки форум в рамките на проект „Насърчаване
на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на
политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално
ниво“
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