ДЕКЛАРАЦИЯ
РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРАТА И МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЪВ ВРЪЗКА С БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Ние, над 60 представители на младежки организации от цялата страна, участници в
Националната младежка конференция по Структурен диалог “Младите хора в Европа –
какво следва”, водени от разбирането, че младите хора и младежките организации в
България имат ключова роля в създаването, изпълнението и оценката на младежки
политики и следва да бъдат равностоен партньор на институциите в България през
предстоящото Председателство на Съвета на ЕС в сектор “Младеж” и други приоритети,
пряко касаещи младите хора.
ОТЧИТАМЕ,
-

-

-

-

Председателството на България на Съвета на ЕС като историческа възможност за
страната ни като член на ЕС;
Възможността за младите хора чрез приобщаване към ценностите на европейската
общност и пряко участие в процесите на взимане на решения да повишат доверието
си към институциите на европейско и национално ниво;
Значението на настоящия VI-ти цикъл на процеса на Структурен диалог и
включването на младите хора при изготвянето на следващата Европейска стратегия
за младежта;
Прякото участие на младежките организации в процесите на взимане на решения
в Комитета по наблюдение на Структурния диалог чрез представител на
Национален младежки форум, разпознат от европейските институции като
Националния младежки съвет на България;
Високата добавена стойност на младежките организации за успешното реализиране
на председателството на Съвета на ЕС във всички сектори;
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СЧИТАМЕ ЧЕ,
-

Младежките организации имат експертиза да работят съвместно с институциите и да
бъдат техен партньор в изпълнението на приоритетите на Председателството;
Младежките организации най-ефективно могат да ангажират и работят с доброволци
при реализирането на различни инициативи и събития;
Младежките организации са пряката връзка между институциите и младите хора на
местно ниво;
Младежките организации могат да спомогнат за последваща работа и устойчивост на
резултатите от Председателството на Съвета на ЕС.

НАСТОЯВАМЕ,
-

-

-

Предоставена на достъпна информация за всички млади хора;
Стажуване и доброволчество по време на Председателството и съпътстващите го
събития да бъде сертифицирано и признато;
Активно ангажиране на младите хора и младежките организации при организиране
на съпътстващите международни, национални и местни събития и дейности,
свързани с Председателството.
Създаване на план за продължаване работата по резултатите от Тройното
представителство съвместно с институциите и младежките организации
Признаване на необходимостта от включването на Националния младежки съвет на
България като платформа на младежки организации и припознаването й като ключов
партньор
Актуализиране на националните документи, пряко касаещи младите хора в България
и създаване на устойчивост и условия за развитие на младежкия сектор и след
приключване на Председателството.

Варна, 02.12.2017 година
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