НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
NATIONAL YOUTH FORUM - BULGARIA

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
На
Управителен съвет
на
Национален младежки форум
Януари - Май 2018 година
От началото на мандата (декември 2017г.) Национален младежки форум
(НМФ) продължи планирането и развитието на активностите си съобразно Работния
план приет на Общото събрание през м. Декември. Дейността бе организирана спрямо
приоритетите и областите на действие, както и насочена към развитие на нови
партньорства, спомагащи за по- обхватно включване на млади хора като активни
граждани на обществото ни.
В периода от декември 2017г. до май 2018г. НМФ проведе следните инициативи по
отделните приоритети и области на действие:
ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ
1. Варна 2017
През отчетния период Национален младежки форум участва в Управителния съвет на
Сдружение “Варна 2017”.
Представители на Национален младежки форум взеха участие в международни събития
в Украйна, Сърбия и Тунис с цел представяне на постигнатите резултати На 19.05.2018
се проведе Общо събрание на Сдружението в рамките, на което се прие отчет за
дейността и финансов отчет за 2017 година и планиране на дейностите през 2018
година
2. Доброволчество.


Изготвяне на становище относно законопроекта за “Доброволчеството”, което беше
представено пред КВНОЖГ.



Участие в конференцията "Възможности и предизвикателства пред
доброволческата дейност в европейски и национален план", свързана с
възможностите за участие в доброволчески дейности в рамките на Европейския
съюз и засягаща темата за предизвикателствата пред доброволческата дейност в
национален план.

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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Актуализиране на политическия документ-позиция по Закона за доброволчеството
на НМФ.

3. Структурен диалог
3.1. Националната работна група (НРГ) за Структурен диалог
Национален младежки форум и през тази година председателства Националната
работна група (НРГ) за Структурен диалог. От началото на година НРГ е провела осем
заседания. По време на отчетния период се проведоха консултации и провеждаха
обсъджания с членовете на Националната работна група във връзка с подготовката на
Европейска младежка конференция в рамките на VI цикъл на Структурния диалог.
Също така бяха избрани трима участници в Европейската конференция за Структурен
диалог на Европейския съюз в София, България.
3.2. Разпространение на Структурния диалог на национално ниво


Среща в ММС за Европейската младежка конфернция:

На 02.05.2018г. бе проведена среща в Министерство на младежта и спорта с Красен
Кралев, Ваня Колева и други представители на ведомството, за да бъдат обсъдени
възможностите за бъдеща съвместна работа с НМФ, която бе набелязана като
необходимост. С Министерството бе достигнато до консенсус, че има необходимост от
обновяване на Националната програма за младежта, Докладът за младежта и
актуализиране на националната стратегия за младежта. Зам. министъра Ваня Колева
сподели, че предстоят изнесени срещи с граждани, в различни общини в страна и
предложи в посещенията да участва и представител на НМФ, който да се среща с
местните младежки структури.


Обучителен семинар “Вземи си думата”

В периода 16-18.02.2018 година се проведе обучителен семинар “Младежко
овластяване” Събитието имаше за цел да повиши информираността за процеса на
Структурен диалог на национално и европейско ниво. По време на събитието
участниците бяха запознати с видовете младежко включване, инстурменти за
включване в процеса на вземане на решение и развиха своите знания и умения как мога
да участват в обществените процеси и да предават своите знания в местната Общност.
В рамките на обучението бяха включени младежи от глухата общност и беше осигурен
жестов превод.


Срещи по места

В рамките на периода се проведоха срещи с младежи и младежки организации от град
Гоце Делчев и Община Марица с цел повишаване на тяхната информираност и
ангажираност по темата.

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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Гражданска академия - 13-15.04.2018, град София

Представител на Управителния съвет на Национален младежки форум взе участие
в рамките на Гражданската академия на Сдружение “Национална младежка карта” и
запозна участниците с това какво представлява Структурния диалог и кои са основните
измерения на процеса на европейско ниво


Обучение на доброволците на Европейска младежка конференция

Представител на Национален младежки форум бе част от обучението на доброволци на
Европейската младежка конференция с цел повишаване на разбирането на участниците
относно процеса на Структурния диалог и тяхната роля по време на Европейската
младежка конференция


Участие в роудшоу

Структурния диалог и тази година беше включен в роудшоу в над 20 български
университети с цел популяризиране на процеса сред студентската общност
3.4. Европейска младежка конференция в София, България
Европейска Младежка конференция в София, част от 6-ти цикъл на Структурния
диалог (EUYC) - 16-19.05
Представители на НМФ участваха в подготовката на Европейската младежка
конференция като част от Националната работна група по Структурен диалог и
Европейския комитет за наблюдение. В рамките на провеждането на Европейската
младежка конференция по СД представители на Национален младежки форум
участваха в откриването и закриването на конференцията, част от управителния съвет
бяха фасилитатори, а други бяха участници в работните групи. В резултат от
конференция и предварително проведените консултации се създадоха Европейските
младежки цели, с които може да се запознаете ТУК .
3.5. Пресконференция по повод европейската младежка конференция:
Провеждане на пресконференцията в БТА на 26.04.2018г. Относно проведената
Европейска младежка конференция.http://www.bta.bg/en/live/show/id/0_pio04arc/
4. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
4.1. "Инвестиция в младите - позициониране на младежта в мултифинансовата
рамка на ЕС след 2020"
В периода 9-11 януари, в сградата на Европейския парламент се проведе събитието
"Инвестиция в младите - позициониране на младежта в мултифинансовата рамка на ЕС
след 2020", в което взе участие Райчо Райчев, зам.-председател на НМФ. По време на
събитието се обсъдиха различните сценарии за следващата финансовата рамка на ЕС и
мястото на младите хора в нея. Основни теми в обсъжданията бяха справянето с
младежката безработица, бюджетната рамка на "Еразъм+" и Европейския корпус за
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!

София, бул. “Васил Левски” 35 партер
Web: www.nmf.bg, Email: secretariat@nmf.bg

3

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
NATIONAL YOUTH FORUM - BULGARIA
солидарност като основни програми, които подпомагат младите хора и тяхното
социално установяване.
4.2. Участие във Форум относно младежкото участие, организиран от Италиански
младежки съвет 20-21януари
На 20 и 21 януари 2018 година в Рим се проведе събитието “Gli Stati Generali delle
politiche giovanili”, организирано от Forum Nazionale Giovani - италианския младежки
съвет. Целта на събитието бе да дискутира младежкото участие в политическия,
демократичния и социалния живот на Италия.
Форумът включи общо шест панела с високопоставени представители на институции,
университети, политически партии, младежки асоциации, синдикати, както и 250 млади
хора от цялата страна. Във фокуса на дискусиите бяха предстоящите парламентарни
избори в Италия на 4 март и по-специално – участието на младите хора в процеса.
Учaстници в събитието от името на НМФ бяха Найден Рашков, зам.-председател на
НМФ, и Александра Мирчева - координатор Структурен диалог, заедно с
представителите на други южни младежки съвети като тези на Кипър, Словения,
Румъния, Гърция, Македония и Малта.
4.3. Международно събитие “48 часа Демокрация” (48 h of democracy)
От 15.02 до 16.02.2018г., в Брюксел се проведе събитието “48 hours of democracy“. То
беше организирано от European movement и събра различни участници от Еврооейския
съюз, като всеки един представлява различна организация. Участник от страна на НМФ,
беше Никол Първанова- приоритет “Гражданска активност”.
Самото събитие целеше подготвяне на различни идеи по групи, които след това
трябваше да бъдат презентирани и защитени пред жури. Групите бяха 10 като всяка
беше с различно заглавие- Learn, inspire, act, fight, teach, dream, share, support, movement
и play. Форматът на събитието, беше така организиран, че самите групи разполагаха с
големи модули от време, с различен тип задачи, от което те сами си регулираха
бързината на работа и дължината на почивките.
През първия ден групите бяха сформирани и беше решено, кои идеи ще продължат от
всяка група. Човекът, който беше предложил идеята стигнала до повторно обсъждане,
трябваше да ръководи работния процес през втория ден, в който трябваше да се
подготви „pitch” презентация, с която да се защити дадената идея. Всеки, който не
ръководеше група, имаше възможността сам да избере къде да се включи.
Журито накрая излъчи идеите победители от всички групи – „Feminist Europe” и
“Democracy festivals”, като демократичните фестивали представляват фестивал, на
който всички неправителствени организации, политици и министри се събират на едно
място, заедно с обикновени граждани и дискутират различни въпроси в неформална
среда. Победителите получиха йо-йо за награда и много аплодисменти. Събитието “48
часа демокрация” стимулира интензивното разменяне на идеи, опит и експертиза.

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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4.4 Общо събрание ЕМФ:
Общото събрание се проведе в периода 26-29.04.2018 г в Брюксел. Официален делегат
на НМФ беше Райчо Райчев, като отговорник за Международно сътрудничество. Над
150 делегати гласуваха 4 политически документа а) Обновена позиция за устойчиво развитие
б) Становище относно следващата мултифинансова рамка на ЕС
в) Позиция относно Брекзит
г) Позиция относно случващото се в Сирия
Беше гласувано и пълноправното членство на Македонския младежки съвет, както и
промяната на статута на Украинския младежки съвет от наблюдател на кандидат- член.
Също така новият председател на консултативания съвет за младежта към Съвета на
ЕС – Аня представи визията за развитие на структурата за следващия мандат. В
обновения сайт на ЕМФ можете да се запознаете и с представения доклад за работата
на Борда на ЕМФ до този момент, както и да се запознаете с гласуваните съановища и
позиции. www.youthforum.org
4.5. Партньорство в мрежата на Южните младежки съвети
Непосредствено преди Европейската младежка конференция, в София (12-15 април),
представители на Южните младежки съвети на всички страни в блока проведоха своя
стратегическа среща в град Мадрид в периода 12-15 април 201. Представител на НМФ
беше Райчо Райчев , зам.-председател на НМФ на срещата на Южните младежки съвети.
Дискутираха се текущи и бъдещи дейности на организациите, възможности за
съвместни действия в сферата на младежка работа и безработица. Също така се
разгледаха политическите документи, които ще бъдат приети на предстоящото Общо
събрание на ЕМФ в Брюксел. Паралелно със срещата домакините в лицето на
Испанския младежки съвет реализираха съвместен проект с младежки организации от
Южна Америка, което ни позволи да се запознаем с тяхната дейност и да обменим
контакти и добри практики.
4.6. Сътрудничество с младежките съвети от Черноморския регион.
4.7. EUROMED YOUTH NETWORK
В изпълнение на работния план НМФ активно се включи в мрежата на страните от
Средиземноморието „EuroMed Youth Network” с цел повишаване капацитета за работа
и изграждане на развиване на партньорства в сферата на младежта. Процесът на
включване беше подпомогнат и от партньорски проект с каталунския младежки съвет в
рамките на 6тия Средиземноморския университет в Тунис (06-13.05), на който бяха
изготвени и гласувани вътрешни документи на мрежата, в това число: етичен кодекс,
стратегия за развитие, вътрешна структура, и годишен работен план. Също така бяха
проведени избори за ръководното тяло на мрежата. За председател от „северната“квота
бе избран Симон Пиер – представител на френските скаути, а от „южната“ квота бе
избран Махмуд Сайед - представител на Египетския младежки съвет. За допринасяне
към работата на мрежата НМФ ще излъчи член на УС, който да се включи в една от
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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работните групи. Представител на работната среща беше Райчо Райчев като отговорен
за международно сътрудничество.
4.8. Партньорство в рамките на YO!FEST2018
Национален младежки форум е одобрен като партньор в рамките на следващото
Европейско младежко събитие (EYE) и традиционно съпътстващия го YO!Fest. И в
началото на юни 2018 г традиционно събитието ще се проведе в Страсбург пред и в
сградата на Европейския парламент. НМФ ще подготви събитие на тема “Младежки
пространства” в унисон с резултатите от Националната среща “Младежки
пространства” 2017 и процеса по застъпничество за включването им в Закона за
младежта. Координатор на процеса е Милен Миленов от Звеното Анализи и
проучвания
(МСМРБ), като организатор и на Националната среща. Първата
партньорска среща за запознаване с детайлите и отговорностите в рамките на
събитието се проведе в периода 6-8 октомври. Освен това НМФ е партньор и на
австрийския и естонския младежки съвети в съвместно събитие за бъдещето на
следващата Европейска стратегия за младежта в рамките на Тройното председателство
на Съвета на ЕС и процеса по Структурен диалог. В рамките на YO!Fest бе сформирана
делегация от български участници.
4.9. Участие в Европейския комитет по наблюдение на Структурния диалог
От началото на 2017 г. НМФ участва в Европейския комитет по наблюдение на СД. В
него са представени трите държави, който ще осъществят следващото Председателство
на Съвета на ЕС - Естония, България и Австрия. От всяка държава има представители
на институции - на ресорните министерства по въпросите на младежта и на
постоянните представителства на държавите в Брюксел, както и представители на
Националните младежки съвети на съответните държави. В състава на Комитета влиза
и Европейската комисия, а работата му е председателствана от Европейски младежки
форум. На работните срещи се дискутира и реши темата на настоящия цикъл на СД “Младите хора в Европа - какво следва?” , обсъжда се планът за реализиране на всички
етапи в рамките на 18-те месеца, методологията на провеждане на Европейските
младежки конференции и консултациите с млади хора.
На последната среща за 2018 г. , проведена непосредствено преди конференцията в
София бяха обсъдени резултатите от Европейската младежка конференция в Талин,
Естония и приета методологията за консултации в рамките на 6-тия цикъл. Тя е
разработена от Звено от рисърчъри към Съвета на Европа и съдържа въпроси за онлайн
консултации и въпроси за фокус групи, както и метода на съставяне на националните
доклади. Следващите срещи на Комитета ще се проведат на 31. януари 2018 г. в
Брюксел и 20-22 март в София. Представители в комитета са

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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4.9 6ти Средиземноморски младежки университет
Представители на Национален младежки форум и организациите му членове се
включиха в 6тия Средиземноморски младежки университет - MedUni като говорители,
фасилитатори и участници. Тази година MedUni отдели специално внимание на
укрепването на структурирания диалог между представителите на четириъгълника
(правителства, парламенти, местни и регионални власти и организации на
гражданското общество) в евро-средиземноморския регион. За първи път беше
организиран и включен семинар с участието на всички представители на квадрилога и
други международни организации, изследователи и академични среди в рамките на
обучителен курс за младежки лидери. Други дейности, организирани в рамките на
MedUni 2018 от Националната младежка обсерватория на Тунис с подкрепата на Лигата
на арабските държави, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,
Младежкия департамент на Съвета на Европа, Италианския младежки форум и
регионалният младежки съвет на Каталуния (Испания) допринесоха за увеличаване на
признанието за уникалния принос, който младите хора от двете страни на
Средиземноморието допринесоха за укрепването на демократичните процеси.
Годишната тема "Ролята на младите хора в насърчаването на мир и приобщаващите
общества" беше общият елемент на всички дейности и основното измерение на
работата, разработена по време на това издание на MedUni. Годишната тема беше и
основната тема на кръглата маса, която се проведе в четвъртък 10 май 2018 г. По този
повод всички участници в MedUni имаха възможност да си взаимодействат динамично
и конструктивно с: Hon. Бадредин Абделкафи (представител на Парламентарната
асамблея на Средиземноморието и член на тунизийския парламент), г-н Игнасио Сола
Барликорн (заместник-директор за вътрешна и външна координация на Испанския
институт за младежта) и г-жа Карли Уокър-Доусън (член на Консултативния съвет по
Младеж на Съвета на Европа и член на Изпълнителния комитет на Центъра север-юг).
Кръглата маса беше важен момент за засилване на сътрудничеството между лицата,
отговорни за вземането на решения, и за младежките лидери, и за поощряване на подоброто разбиране на "ролята и взаимното допълване на всяка страна в контекста на
многостепенното управление. На церемонията по закриването г-н Юсеф Чауд,
началник на тунизийското правителство, заяви, че "работата, извършена от младите
хора през тази седмица, е много важна за бъдещето на страната и за целия евросредиземноморски регион". Още веднъж Центърът Север-Юг и неговите партньори
успяха да създадат уникално събитие, което засили положителната роля и
ангажираността на младите хора към постигането на целите на ООН за устойчиво
развитие.

5. Комуникация
През изминалите месеци Национален младежки форум продължи активната работа в
социалните мрежи и сайта на НМФ. За първите 5 месеца от годината на Facebook
страницата на НМФ са пуснати 112 публикации. На 01.01.2018 г. страницата е имала 4
747 харесвания, в момента те са 5 077. В сайта на НМФ са публикувани 22 материала.
Продължи практиката на разпространяване на прессъобщения с информация за
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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позиции или събития на НМФ сред местни и национални медии. Това доведе до
отразяване и популяризиране на дейността на организацията на место и национално
ниво.
Редица членове на ръководните органи на НМФ взеха участие в различни телевизионни
или радио формати, взимайки отношение по важните теми на деня. Тези участия
спомогнаха за граденето на добър имидж на организацията пред широката
общественост.
Бяха проведени няколко срещи на членове на УС и дискусии с експерти относно
изграждането на нов сайт, с повече функционалност и далеч по-изправен технически.
6. Стажантска програма
6.1. Провеждане на стажантска програма
В началото на месец март бе подновена стажантската програма на Национален
младежки форум. Участие в нея взеха 3-ма човека. 2-ма в направление
административна дейност, ангажирали се с превод на международни ресурси на
български език и 1 в направление графичен дизайн и оформление с основна насока,
подпомагане на комуникационната стратегия и актуализиране на рекламните
материали на НМФ.
ПРИОРИТЕТИ
I. ОБРАЗОВАНИЕ
1.1. Работна група
През периода беше проведена селекция за сформиране на работна група.


Участие в работна среща "Партньорство между училищата и НПО"

Работната среща "Партньорство между училищата и НПО", организирана от
Министерството на образованието, Националната мрежа за децата и С.Е.Г.А. На
срещата присъстваха експерти на МОН, г-ца Таня Михайлова, както и представители
на различни неправителствени организации. Цел беше да се вземе общо съгласие за
общи принципи на работа между НПО сектора и Образователните институции в
страната. Създаде се чернова на общите принципи на работа.


Участие в среща "Как да задържим и работим с младите учители"- срещадискусия, организирана от Министерство на Образованието, Синдикат
на българските учители с учители от цялата страна.



Повишаване на капацитета, посещавайки едноседмичен обучителен курс за
младежки работници и обучители на тема “Фасилитирането има значение.
Фасилитиране на теми, свързани с младежки политики”, организирано от
Medvirkningsagentene в пртньорство с Младежко Сдружение за мир и Развитие на
Балканите (МСМРБ) в Литва. - като представител на организация-член на НМФ.

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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Цели на обучението бяха:
1. Да се проучат текущите събития в Европа, свързани с младежта: социологически
тенденции, политически приоритети, политики, свързани с младежта;
2. Да се разсъждава за различията в ролите: треньор, фасилитатори, обучители на
връстници, консултанти, представители;
3. Развиване на разбирането за реално участие и развитие на политики за участие;
4. Развиване на компетенциите на младежките лидери / работници / специалисти от
партньорските организации за улесняване, модериране, фасилитиране;
5. Да се изпробват различни техники за подпомагане и да планиране пътя на
личностното развитие.
6. Да намерят начини да допринесат за интегрирането на мнението на младите хора в
дебатите на местно ниво в участващите страни.


Посещение на University-Business Forum Sоfia 2018 - 22-23 Февруари,
НДК, Темата беше Кооперация между бизнеса и образованието - Партньорство за
Модернизация и Растеж( University-Business Cooperation - A Partnership for
Modernisation and Growth). Форумът беше структуриран около презентации на
пленарно заседание, панелни дискусии и три паралелни сесии, насочени към
лидерство, менажиране и управление, стимулиране на регионалната иновация и
развитие и обучение, и развитие в областта на предприемачеството. Можете да се
запознаете с ресурсите от събитието на страницата - ТУК



Подготовка по Европейска Младежка конференция в София, част от 6-ти
цикъл на Структурния диалог (EUYC) - Подготовка на работна програма и
организационен процес. Срещи с министерство на Младежта и Спорта,
международен екип от фасилитатори. Пряка дейност с Министерство на Младежта
и Спорта, Европейски Младежки Форум, Български Червен Кръст, представители
на НПО сектора. - това се дублика многократно



Предварителна среща с представители на катедра Неформално образование към
Софийски Университет “Св.Климент Охридски” и представители на НПО сектора,
действащи в сферата на образованието. Целта на срещата беще старт на планиране
на Международна Научно-Практическа Конференция „Неформалното образование
пред предизвикателствата на 21-ви век“, с изложение „Неформално образование“ в
Национален музей "Земята и хората" – София. Очакван резултат от тази
конференция за НМФ е участие на Национален младежки форум в експертна
кръгла маса , както и партньорство с катедра Неформално образование към
Софийски Университет “Св.Климент Охридски”.



Редакция, оформяне и разпространение на практически наръчник за Неформално
образование от Европейски Младежки Форум.
- Подготовка на наръчник
“Качество и Неформално образование” на Европейски младежки форум на
български език с цел разпространение сред организациите-членове.

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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4. Последваща среща и обсъждане за Кръгла маса с Фондация Конрад Аденауер
5. Подготовка за YO!FEST - Страсбург, Франция.Участие в делегация и Провеждане
на 2 работилници на тема Младежки пространства и ролята на Неформалното учене.
Информация за младежкия фестивал ТУК
6. IVтия Национален педагогически форум за иновации в образованието
Събитието бе организиран от Професионален форум за образованието. Темата, която
представители на НМФ представиха беше свързана с ролята на учениците и
инструментите за изграждане на училищна общност. На събитието присъстваха над 100
участници, предимно от малки населени места, което спомогна за по-доброто
адресиране на предизвикателствата в местната общност.
7. Модерното образование
Национален младежки форум взе участие в неформална среща “Модерното
образование” организирана от Фондация “Учене за промяна” на 15.05.2018 в град
София. По време на събитието бях апредставени различни подходи за неофрмалното и
формалното образование и нуждата от засилване на връзката между двете подсистеми.

II. МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ
Дейности, извършвани във връзка със заложеното в ресора, според плана за
изпълнение на годишния план, изброени в хронологичен ред, както следва:


Подготовка на проект към “Фридрих Еберт”, а именно - Мащабна международна
младежка конференция: „Младежка заетост: актуални предизвикателства,
тенденции и включване на младите хора в процеса на постигане на устойчиви
решения и качествени работни места“.
Предвидено е като допълнителна
дейност задълбочено проучване от звено анализи по темата, последващо резюме,
графичен дизайн и отпечатване на съдържателна брошура с добри практики за
включване на неактивните младежи на пазара на труд, практики и инициативи,
дали добри резултати в страни-членки на ЕС. Брошурите и практиките ще могат да
бъдат представяни и разпространявани по време на всички последващи събития на
ФЕС. Подготовка на резюме на проектното предложение, съгласно взетото
решение по време на УС от месец февруари 2018.



В отчетния период се извърши подготовка на конференцията „Младежка заетост:
актуални предизвикателства, тенденции и включване на младите хора в процеса на
постигане на устойчиви решения и качествени работни места“ и организация за
прилежащо изследване и отпечатване на брошура на НМФ по темата за включване
на неактивни младежи на пазара на труда от различни страни-членки на ЕС.

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!

София, бул. “Васил Левски” 35 партер
Web: www.nmf.bg, Email: secretariat@nmf.bg

10

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
NATIONAL YOUTH FORUM - BULGARIA


Участие в European Conference “Investing in people – the way forward” - 15-16
февруари 2018 в сутрудничество с ЕМФ. - Форумът изигра ключова роля в процеса
на консултации относно стратегическите и програмните аспекти на финансирането
в областта на човешкия капитал. Бяха изведени заключения и препоръки за бъдещи
инвестиции в човешкия капитал в съответствие с принципите на Европейския
стълб за социални права.



Попълване на въпросник за „Младежка заетост и социално включване на
младите хора в България“, разпределен от международния отдел на НМФ;



Организиране на регулярни ежемесечни изнесени приемни в общините от област
Велико Търново, чиято цел е провеждане на регулярни срещи с младежи. Обхват на
акцията: общини Лясковец, Стражица, Златарица, Елена, Полски Тръмбеш,
Павликени и Сухиндол.



Медиини участия (местни медии) с цел подаване на актуална информация
относно дейността и целите на НМФ, в частност тези на ресор “Младежка заетост”проведено интервю по Общинско кабелно радио- Велико Търново Иванина Янкова09.02.2018г., както и в местните печатни издания.



“ Конференция по демокрация” - Конференция по демокрация се проведе в
периода 24 и 25 февруари 2018 г. в град Варна- двудневнаТемите, които се
обсъждаха са: Трудова миграция. Младежка миграция. Младежки и синдикални
дейности и инициативи, възможности за ефективно включване на младите на
пазара на труда. Нови професии и изчезващи такива в света на дигитализацията.



Съставяне на презентация на извършеното през годините по ресор „Младежка
заетост“, както и на план за изпълнение на годишния план на разпределения ресор,
съобразно възможностите и актуалната ситуация на младежите на пазара на труд в
страната.



Организиране и селекция на кандидат за участие в EU-US Young Leaders Seminar
на Евр. Комисия, където се дискутира темата за бъдещето на труда, изискваните
умения от работната сила в бъдеще и социалното отражение и последствия от
променящата се работна среда, Брюксел 15 – 17 април 2018 г. - подадени
документи за участие, но не бе получен отговор ( мълчалив отказ)



Сформиране на работна група по приоритет „Младежка заетост“.



Участие в заседание на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на
Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 20142020 г. - 23.03.2018 г., Министерство на труда и социалната политика и
представяне на доклад за дейността на НМФ, насочена към целевата група на
Гаранцията за младежта, извършена през отчетния период (2017 г.).

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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Участие във „Форум за правата на жените“, организиран от Български Фонд на
жените и фондация „Фридрих Еберт“, гр. София и по-специално в частта за
младите жени и техните права, включително трудови и такива на работното място.
- кога и къде



Подготовка и сключване на “Меморандум за разбиране, сътрудничество и
партньорски дейности между НМФ и младежката платформа на Европейски
работнически център, 22 Април 2018 г., гр. София по време на работна среща с
Управителния съвет на Платформата. Акцент в документа са възможностите за
съвместни бъдещи дейности и инициативи (вече има конкретна планирана такава за
м.септември тази година) и съвместните усилия на двете организации в посока
застъпничество и подобряване ситуацията на младите хора както в България, така и
в Европа като цяло.



Информационна кампания „Моите трудови и социални права“ с акция по раздаване
на информационни материали на НМФ, гр. Велико Търново, 1 май 2018 г.



Работна среща с представители на фонация “Фридрих Еберт” за детайлна
дискусия във връзка с подготовка на Мащабната международна младежка
конференция: „Младежка заетост: актуални предизвикателства, тенденции и
включване на младите хора в процеса на постигане на устойчиви решения и
качествени работни места“ и организация за прилежащо изследване и отпечатване
на брошура на НМФ по темата за включване на неактивни младежи на пазара на
труда от различни страни-членки на ЕС, 11 май 2018 г.



Master class Work 4.0 - На 23.03.2018 се КНСБ проведе събитие Master class, в
което НМФ взе участие. По време на събитието беше представена визията за
бъдещите работни места на Пламен Димитров (Президент на КНСБ), Красимир
Вълчев (Министър на Министерство на образованието и науката), Бисер Петков
(Министър на Министерство на труда и социалната политика) и проф Атанас
Герджиков (Ректор на Софийския университет “Св. Климент Охридски”)



Мобилен синдикален информационен център. - НМФ взе участие в събитеито
организирано от КНСБ и Младежки форум 21 век/ Youth Forum 21st Century по
случай първи май - Денят на труда.



Участие в работилница по застъпничество и уеднаквяване на стандартите ни
работа, която цели да даде знания как се изготвят и защитават различни
политически документи, 16 май 2018 г.



Инициатива Transperancy at work

Участие в инициативата www.transparencyatwork.org и предоставяне на обобщен и
съкратен вариант на пакет от документи, включващ и наръчник за употреба на
уебсайта, създаден в рамките на проекта им “Transparency At Work”, както и
напътствия за потенциалните патньори по проекта.

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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Контакти с трети страни:


Комуникация с разпределени организации-членки на НМФ.



Срещи с представители на общини, на Министерство на младежта и спорта,,
синдикални и младежки организации., с представители на Агенция по заетостта,
на Министерство на труда и социалната политика, на Министерство на
образованието и науката. - това се преповтаря



Комуникация с ЕМФ относно инициатива www.transparencyatwork.org
за
предоставяне на обобщен и съкратен вариант на пакет от документи, включващ
и наръчник за употреба на уебсайта, създаден в рамките на проекта им
“Transparency At Work”, както и напътствия за потенциалните патньори по
проекта

III. ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА
1.Община Гоце Делчев
Провеждане на изнесен УС в Община Гоце Делчев. Среща с кмета бе осъществена на
16.03, на която подписахме споразумение за сътрудничество. Изпратено е предложение
за спомагане създаването на КМС и такова за провеждане на местна младежка
академия на територията на Общината, съобразена с нуждите на местните младежи
като все още нямаме отговор. Общината вече работи и си комуникира добре с тях, като
при нужда ги подпомага с организирането и провеждането на събития.
2. Община Марица
Провеждане на изнесен УС и среща с кмета на Община Марица на 18.05. Подписано е
споразумение за сътрудничество. Готовност от страна на общината за съвместна работа,
в момента продължаваме комуникацията с тях и подготвяме предложението за местна
младежка академия и създаването на КМС към Общината, като се обсъждат и други
възможни събития и дългосрочно партньорство след ЛМА. Местните младежи са
трудно откриваеми през деня, тъй като пътуват, учат и работят в Пловдив. Липсва
младежки работник към общината, но работят за наемането на такъв. В момента се
провеждат главно спортни и понякога културни събития.
3. Община Стара Загора
Подновяване на комуникацията с Община Стара Загора и отправяне на покана за среща
с кмета през Юли месец, на която да бъде подписано споразумение за сътрудничество и
обсъдени възможности за съвместна работа в полза на местните младежи.
4. Община със сключени партньорства
Продължаване на комуникацията с общини, с които вече има сключени споразумения
с цел подновяването му и затвърждаване на добрата работа с тях

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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IV. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ


Среща със зам. министъра на младежта и спорта в Украйна и обсъждане на
младежки политики



Установени контакти с Институт по политически проучвания в Украйна и
обсъждане на възможност за бъдещо сътрудничество



Среща с представител на Сръбския младежки форум и обсъждане на бъдещо
сътрудничество



Среща с представител на Еко клуб към УНСС за обсъждане и създаване на проект
който да се случи в периода септември - ноември заедно със организации като
АИСЕК и Дружество за ООН в България



Обсъждане на позицията на ЕМФ относно устойчивото развитие с членовете в
приоритета



Идентифициране на допирни точки с актуалната ситуация в страна



Адаптиране и резюмиране на позицията

V. ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ


Изисквания за участници в РГ: Сформиране на Работна група по приоритета



Формулиране на кратък документ с изисквания за създаване на кол за
кандидатстване с цел сформиране на работна група по приоритет „Гражданска
активност“. Изискванията към кандидатите за РГ бяха притежанието на 3 или 4 от
изброените умения:


Опит в организирането на събития



Опит в сферата на медиите



Опит с дизайн и инфографики



Опит във фотографията



Опит в писането на проекти



Опит в набирането на финансиране



Административен опит

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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 Кръгла маса с Фондация Конрад Аденауер:
Кръгла маса с Фондация Конрад Аденауер на 12.04.2018, за възможности за
финансиране на събитие свързано с разрешаване на проблемите на младежта
(вероятност за имплентиране на младежките цели, които ще излязат от младежката
конференция в НДК). Като общ проблем се появи нуждата от гражданско образование,
което да информира младежите и да ги заинтригува в процесите на вземане на решения.
Даде се задача да бъде изготвен списък с 10 проблема, които младежите срещат днес,
като по него да бъдат измислени решения. Тези решения ще бъдат обсъдени на друга
кръгла маса, след като проблемите на младежите бъдат набелязани.
На 02.05.2018 се проведе среща на НПО-тата, които бяха взели участие на кръглата
маса с Конрад Аденауер през месец април. На тази среща се споделиха на всяка
организация топ 10 проблема, с които младежите се сблъскват днес. 10-те проблема,
които обединят всички организации ще бъдат предложени на фондация “Конрад
Аденауер”, за да се създаде общо събитие или продукт с цел възможно решение на
проблемите. Като крайна идея се реши да бъдат създадени до 10 кратки клипа, в които
да се обяснява кое министерство, което е по някакъв начин свързано с младежите, как
функционира и защо съществува. Клиповете ще са разчупени, младежки и достъпни.
НМФ подчерта необходимостта от субтитри на български, за да могат и младежи с
увреден слух да черпят знания от клиповете.
Съвместно събитие със САИМО: Събитие на тема “Социално
предприемачество”
Организиране на събитие на тема социално предприемачество на 25.04.2018г. в УНСС с
помощта на САИМО.
Гост- лектори бяха Ашод Дерандонян и Александър Иванов от “Заслушай се”, като бе
предоставен жестов превод за пълноценното им включване в диалог с участниците.
Това, което бе в допълнение към темата бяха трудностите, през които преминават
хората с увреден слух и как средата, която ги заобикаля не позволява на множество от
тях да се образоват и ангажират в процесите на вземане на решения.
Участниците в събитието имаха възможността и да научат малко жестов език от гостлекторите, което активизира и зареди с мотивация за научаването му за бъдеще.


Съвместно събитие със СС на СУ и Асоциация дебати България:Дебат на тема
- “За или против за установяване на законова рамка за социално
предприемачество”
Организиране и провеждане на дебат на тема социално предприемачество на 26.04.
2018г. в СУ с помощта на Студентския съвет на университета и Асоциация Дебати
България. Гост- лектор беше Габриела Пресолска, създател на платформата
“Volontime”. Асоциация дебати България спомогнаха за осъществяването на показен
дебат на тема “За или против за установяване на законова рамка за социално
предприемачество”.


ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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Кръгла маса в Министерство на труда и социалната политика за социално
предприемачество:
Провеждане на кръгла маса с Петър Начев, Директор на Дирекция “Стратегическо
планиране и демографско развитие” в Министерството на труда и социалната политика,
на 04.05.2018г. Тема на кръглата маса беше социално предприемачество и вариации
по- които то съществува в България. Господин Петър Начев изяви желание за
съвместна работа между дирекцията и НМФ.


VI. ЗДРАВЕ И ФИЗИЧЕСКА ДЕЙНОСТ


Участие в Общото Събрание на Български лекарски съюз към Регионална Колегия
в гр. Варна - на 15 февруари 2018г. Станислав Морфов беше там като делегат на
ЦСМП - Варна и представител на приоритета Здраве и физическа активност на
НМФ.



Участие в кампанията на Български младежки Червен кръст - Варна "Дари кръв,
вземи билет”. - 16.02.2018г. В град Варна. Целта на събитието беше
популяризирането сред младите хора на кръводаряването. Станислав Морфов беше
поканен като официален представител на приоритет Здраве и физическа активност,
да изнесе отворена лекция на тема: “Ползите от кръводаряването”. Той представи
научно какво представлява кръводаряването като процес, какви са физическите
ползи за дарителя и рецепиента. Подробно бяха описани процесите в човешкото
тяло по отношение на хемопоезата. Накрая беше отворена дискусия за моралните
ползи от кръводаряването.



Участие в събитие организирано от АСМБ - Варна, на темата: “Борбата с насилието
над младите лекари в България” на 20.03.2018г. Станислав Морфов беше поканен
като представител на борда на НМФ, както и в ролята му на отговорно лице по
отношение на Здраве и физическа активност в НМФ. Целта на събитието е да се
различат основните видове насилие, как да бъдат различени и превентирани на
локално, национално и международно ниво. Специален акцент беше даден върху
насилието над младите лекари. Тази част от събитието именно беше водена от
Станислав Морфов. Той представи наличните факти до момента и статистиката по
отношение на засегнатите медици в България. Посочи визия за пълното
елиминиране на процеса като реалност. Завърши се с дискусия на тема “Опитът на
младия лекар в България по отношение на насилието и предотвратяването му”.



Участие в Кръгла Маса на тема: "Живот след дома - реализация на младежи,
израснали в социални институции" на 27 март 2018г. Станислав Морфов като
представител на борда на НМФ описа възможностите на маргинализираните
младежки в младежките политики, организации, платформи и мрежуването като
процеси. Засегнаха се и възможностите на неформалното образование и учене,
които те дават. Представи подробно дейностите на НМФ и засегна проблемите, с
които биха могли да се срещнат младежите хора, излизащи от социалните
институции по отношение на тяхното здраве, опазването му и профилактиката.

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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Сформиране на работна група.



Участие в организацията на Здравословна академия “Храни се, движи се, усмихни
се!” с БФСА. - 14.04.2018г. Националната здравословна акамдемия е проект на
организацията член на НМФ БФСА. Нейната цел е демонстрирането на
здравословния начин на живот, движението и ефектите им върху здравето на
хората. Станислав Морфов като отговорен за приуоритета: “Здраве и физическа
активност” на НМФ, беше поканен като гост панелист на събитието. Той води
панел на тема: ‘Как да различим здравословното от нездравословното”, където
изнесе основните правила на Световната здравна организация, базирани на фактите
за здравословен начин на живот. Поднесоха се дефинициите за здраве,
здравословно, компонентите на здравословния начин на живот, основните
хранителни вещества и продукти и взаимодействието им в човешкия организъм.
Накрая се завърши с диспут на тема: “За и против вегетарианството - ползи и
вредни ефекти”.



Участие в Меди кафе. - 17.04.2018г. В Медицински университет - град Варна. „Медикафе“ е световен проект, чиято цел е скъсяване на дистанцията между
преподаватели и студенти и подобряване на професионалната насоченост на
бъдещите лекари, използвайки силата на чаша ароматно кафе. Всеки месец
присъстват гости, представители на различни медицински сфери, които са доказани
професионалисти и обичани преподаватели. За първи път бяха поканени двама
гости: Полк. Доц. Д-р Пламен Минчев – военен лекар с множество мисии зад
граница, доцент в Клиниката по Ортопедия и Травматология към ВМА-Варна, и Др Станислав Морфов- специализант към същата клиника във ВМА – Варна,
асистент към Катедрата по Анатомия и Хистология в Медицински Университет
„Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна и Председател на Асоциацията на
студентите – медици в България (АСМБ) за мандат 2014/2015г, както и официален
представител за приоритет на Здраве и физическа активност на Национален
младежки форум - НМФ. Пред пълна аудитория двамата отговориха на различни
въпроси, свързани със студентските години, трудностите, които са срещнали по
пътя на науката, и разказаха интересни подробности около ортопедията,
травматологията и преподавателския труд. Специални гости бяха и студентите от
направление „Военен лекар“ , които имаха възможността да научат повече относно
спецификата и същността на професията. Станислав Морфов като представител на
периоритет Здраве и физическа активност на Национален младежки форум
представи своята физия за развитие на младежки политики по отношение на здраве
и физическа активност и развитието на младежкия сектор в Бъ;лгария, както и
възможнотите за трупане на знания, умения и компетенции. Беше представена и
дейността на Национален младежки форум на младите хора, които участваха на
събитието.

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
11.1. Набиране на нов главен секретар (Януари-Февруари)
Процедурата по кандидатстване за главен секретар на НМФ бе отворена между 22-31
Януари. Интервютата с кандидатите се проведоха между 22-31 Януари, а финалното
решение бе обявено на 25 Февруари. Документи подадоха 18 човека, които бяха
поканени на интервю - само 8 от тях приеха поканата и се видяха с нас.
11.2. Набиране на нов състав към Звено Обучители на НМФ (ФевруариМарт)
Процедурата по кандидатстване за членове на ЗО на НМФ бе отворена между 5-15
Февруари. Беседи със кандидатите, които и преди са били част от звеното се проведоха
между 26 Февруари и 2 Март. Центрове за оценка на всички останали кандидати се
проведоха на 25 Февруари за старши обучители и между 9-11 Март за младши
обучители. За старши обучители кандидатстваха 23 човека и бяха одобрени 14 човека
за обучители и 3 човека за ресурсни обучители. За младши обучители кандидатстваха
24 човека и бяха одобрени 16 човека. Първата среща на ЗО на НМФ се проведе между
20-22 Април в София.
11.3. Изработване на канава на бизнес модел на НМФ (Март)
За момента, НМФ няма ясно разписан бизнес модел, което не ни позволява да гледаме
голямата картинка и създава трудности при развитието на различни елементи на
организацията. Така изобразената канава на бизнес модел (виж линка) е работен файл,
създадена от Найден Рашков (зам.-председател) и служи за ориентир при настоящото
изработването на финансовия модел и уебсайта на НМФ. Трябва да бъде много ясно това не е официален бизнес модел на НМФ!! Официален такъв има нужда да бъде
изработен от всички членове на организацията и да послужи за изграждане на
дългосрочен план за развитие на НМФ.
11.4. Изработване на финансов модел на НМФ (Април-Май)
За момента, НМФ няма ясно разписан финансов модел, което не позволява на Общото
събрание и Управителния съвет да разбират и проследяват добре финансовите
резултати на организацията. Финансовият модел е ключов за устойчивото развитие на
НМФ. Документите са в процес на развитие и ще бъдат представени за обсъждане на
Общото събрание през Юни - Презентация относно финансов модел на НМФ,
Мастър бюджет, Дистрибуционен модел. Финансовият модел се планира да влезе в
сила от 2019 година.
11.5. Прехвърляне на уебсайта на НМФ на платформата Wordpress (МайЮни)
Настоящият уебсайт на НМФ е изграден на по-сложна платформа (Joomla), която не
позволява лесното добавяне на съдържание от по-малко квалифицирани хора. Също
така дизайнът и функционалностите не отговарят на новите тенденции, което ни
подтиква към преместване на уебсайта към безплатната и лесна за работа платформа на
Wordpress. Структурата на сайта и основните страници ще бъдат представени преди
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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Общото събрание през Юни. Уебсайтът трябва да бъде напълно завършен до края на
2018 година.

12. ПАРТНЬОРСТВА
Graduate Survey
В рамките на отчетни период беше сключено споразумение с цел популяризиране на
общоевропейско проучване Graduate Survey (https://www.research.net/r/Bulgaria18)
Заедно в час
В периода беше сключено споразумение за партньорство с Фондация “Заедно в час” с
цел обмяна на експертиза, опит и информация между организациите.
Сдружение„РОТАРИ КЛУБ-СОФИЯ”
В отчетния период бе сключено споразумение за партньорство с Сдружение„РОТАРИ
КЛУБ-СОФИЯ” с цел осъществяване на общи кампании между организациите. Първата
съвместна дейност между организациите ще започне на 29 май 2018 в рамките на
кампанията “Дай път на живота”
Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД)
Национален младежки форум е официален партньор на БМГД във връзка с
Националния пакт за младежта и съпътстващите дейности на национално ниво
Лятна програма “Форум глобални лидери”
Национален младежки форум е партньор на международната лятна програма ”Форум
глобални лидери” (Preparing Global Leaders Forum - PGLF), която ще се проведе от 12
до 19 август в базата на Американския университет в Благоевград (АУБГ) за първи път
в България след 6 години успешни издания в други държави. Програмата за млади
лидери ще събере на едно място 50 талантливи студенти и млади професионалисти от
цял свят заедно с редица водещи професори от топ университети като Джорджтаун,
Оксфорд и Сорбоната и гост-лектори от България.
Форум Ключ
Национален младежки форум беше официален партньор на Форум Ключ, които се
проведе на 29.03.2018 година в град София. Темата на събитието беше “Щото така”
JCI Bulgaria

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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НМФ е официален партньор на четвъртото издание на конкурса на JCI Bulgaria „Найизявените млади личности на България“ през 2018 година – това зависи само от теб!

Карл Велики
През 2018 година, председателят на Национален младежки форум отново беше част от
журито на национално ниво в младежките награди “Карл Велики”. Отличената
организация през тази година от конкурса беше Таратанци
Кръгла маса с фондация Конрад Аденауер:
Участие в дискусионна кръгла маса с Фондация Конрад Аденауер и представители на
младежките обединения на политически партии, за възможности за финансиране на
събитие, свързано с разрешаване на проблемите на младежта (вероятност за
имплентиране на младежките цели, които ще излязат от младежката конференция в
НДК).
13. ПРОЕКТИ
 DIVE DEEPER INTO SOCIAL ENTERPENEURSHIP
Между 21 и 26. януари 2018 година в с. Крушево, Македония се проведе “Dive Deeper
Into Social Entrepreneurship”.
Това е първото обучение от втория цикъл на проекта. Участници бяха млади хора от
България, Гърция, Турция, Румъния, Македония, Португалия, Перу, Коста Рика и
Южна Африка. На обучението участниците получиха възможността да се запознаят с
понятието “социално предприемачество” и да работят с различни методи за
стимулиране на креативността и иновативното мислене. Те се запознаха с инструмента
“Human Center Design“ и имаха практически задачи по него, за да могат да го усвоят побързо и лесно. Практическите задачи бяха свързани с конкретното населено място Крушево. Извадени бяха най-значимите проблеми на населеното място - замърсяването,
режима на водата, безработицата и ниския процент на туризъм, а участниците трябваше
да намерят решения на тези проблеми.
На 03.03 до 08.03.2018 година се проведе обучение TC2 по социално
предприемачество в Яш, Румъния, което е част от международния проект на тема
"Социално предприемачество" – “Dive Deeper Into Social Entrepreneurship”. Участници
бяха млади хора от България, Гърция, Турция, Румъния, Македония, Португалия, Перу,
Коста Рика и Южна Африка. На това обучение, главната цел беше да запознае
участниците с правната рамка на социалното предприемачество в Румъния и да се
споделят примери от всяка държава за подобни регулации.
Организацията, която беше домакин в Румъния е EuroDemos. В първия ден от
обучението, председателят на организацията ни се представи – Морел Болеа. На
представянето му, всички участници си отчупиха от домашно направена питка,
поръсиха със сол парчето и го изядоха. Това беше в изпълнение на традиция, която
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Румънците пазят. Хлябът е наименуван на приятелството и който яде от него става
приятел на другия.

На 03.05 до 08.05.2018 година се проведе обучение TC3 по социално предприемачество
в София, България, което е част от международния проект на тема "Социално
предприемачество" – “Dive Deeper Into Social Entrepreneurship”. Участници бяха млади
хора от България, Гърция, Турция, Румъния, Македония, Португалия, Перу, Коста Рика
и Южна Африка. Участниците бяха настанени в ЦПУО като имаха възможност да се
срещнат с представители на Хлебната къща и да разберат каква е дейността на
социалното предприятие. Обучението беше в насока застъпничество и механизми за
комуникация с институции.
 ACTO - tools for implementation of youth policies
На 16.02 до 25.02 2018 година в град Яице, Босна и Херцеговина, се проведе първият
етап от проекта ACTO “Active today - tools for implementation of youth policies“. Темите,
които проектът разгърна, бяха свързани с придобиването на компетенции относно
успешното провеждане на граждански инициативи и застъпнически кампании,
свързани с младежки политики. Участниците бяха запознати и с комуникационни и
технологични методи, чрез които може да се насърчава младежкият активизъм на
локално, национално и международно ниво. Участниците в проекта бяха активни
младежи, които представляваха организациите от страните сътрудници в проекта:
България (НМФ), Македония (NMSM), Сърбия (KOMS), Черна Гора (CoF), Италия
(Forum Nazionale dei Giovani) и Турция (Център за неформално образование). От страна
на НМФ, представител беше Симона Димитрова, член на УС на НМФ.
Между 20-24 април 2018год. в гр. Сремски Карловци, Сърбия се проведе уъркшоп,
втората част от проекта : ACTO "Active today" Tools for implementation of youth policies.
Проектът е по програмата Erasmus+ в който Национален Младежки Форум (НМФ)
беше официален партньор. Организатор на събитието беше Младежки Съвет на
Федерация Босна и Херцеговина, а домакин, Сръбския Национален Младежки Съвет
(KOMS). Други партньори в проекта бяха организации от държавите: Турция (Център
за неформално образование), Македония (NMSM), Черна Гора (CoF), Италия (Forum
Nazionale dei Giovani). По време на уъркшопа участниците имаха възможността да
обсъдят и подготвят различни застъпнически кампании които трябва да реализират в
своите държави. Представител от българска страна беше Симона Димитрова, част от
Управителния Съвет на (НМФ).

14. Други.
Информационен ден на Министерство на младежта и спорта
Участие е в информационен ден на 23 февруари 2018 г. организиран от ММС,
проведен в гр. Велико Търново за представители на младежките организации.
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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Участниците в събитието бяха запознати с дейността на дирекция „Младежки
политики” към ММС и с основните инструменти за реализиране на политиките за
младежта. На срещата бяха представени Националната програма за младежта 2016–
2020, Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от
Закона за хазарта, както и приоритетните теми и събития в сектор „Младеж” в рамките
на българското председателство на Съвета на ЕС;
Пролетен бал на САИМО:
Участие на Никол Първанова като представител на борда на НМФ, в пролетния бал на
САИМО, които се проведе в хотел “Форум” на 11. май. На събитието присъстваха
представители от НПСС, СС на УНСС, адвокатска кантора “Нестори и Милчев”,
Съдърланд и много други. Адвокатската кантора “Нестори и Милчев” заявиха
желанието си да помагат на НМФ с правни въпроси при необходимост.
Citizen Advocacy - Conference & Workshop
На 10.04.2018 се проведе събитие в партньорство с Представителство на Европейската
комисия в България, Българския център за нестопанско право, Американския
университет в България и Good lobby. Основен акцент по време на събитието беше
развиването на компетенции в провеждането на застъпнически кампании от
неправителствените организации
Конференция “Как да привлечем млади учители в образователната система”,
организирана от Синдиката на българските учители.
Събитието се случи в 119 СУ с участието на МОН, СБУ, Столична община,
учители, родители,обществени съвети,директори,ученици. Представител на НМФ
с презентация по темата бе Райчо Райчев, зам.-председател на НМФ.
Участие в четвъртата национална отчетно-изборна конференция на МО в БСП
Участие на представител на НМФ в Национално отчетно-изборна конференция по
случай 9 години от учредяване на обединението на 12 май 2018 г., гр. София.
Изложение на неправителствените организации / Nonprofit-Palooza Pitch n’ Dine |
AUBG meets ChangeMakers
Национален младежки форум взе участие в изложението на неправителствени
организации в Американския университет в Благоевград. По време на събитието НМФ
представи дейността си пред студенти и академичната общност на университета
Конференция по случай 70тия рожден ден на Дружество за ООН в България.
Представители на НМФ се включиха в тържествената конференция, организирана от
Дружество за ООН в България по случай 70 годишнината от създаването на
организацията. Бе изчетен и поздравителен адрес от страна на НМФ.
Награда на НПО портала
През отчетния период Национален младежки форум получи награда за второ място в
категория “Привличане на читатели” на НПО портала.
Форум на клубовете в УНСС
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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Представители на Национален младежки форум взеха участие във Форума на клубовете
в УНСС. В рамките на събитието над 10 клуба от университета представиха своята
дейност

“Априлска среща на неправителствения сектор” на AIESEC:
Участие в събитие организирано от AIESEC- “Априлска среща на неправителствения
сектор”, на 27.04.2018 г. Събитието беше с акцент върху представяне на дейността на
организациите и възможностите за съвместна работа между тях в текущи проекти.
Дискусия “Ролята на гражданския сектор и участието на младите хора”
На 18.04.2018 година представители на Национален младежки форум взеха участие в
дискусия на Клуб “Публична администрация” на тема “Ролята на гражданския сектор и
участието на младите хора”
Общо събрание на ESN
В периода 10-11.02 се проведе Асемблея на организацията ни член Erasmus Student
Network, където Райчо Райчев зам.-председател на НМФ представи организацията и
нейната дейност пред делегатите на Общото събрание. Бяха дискутирани предстоящата
европейска младежка конференция и ползите от пълноправно членство в НМФ.
Програмата “Български младежки делегат”
През отчетния период НМФ продължава да е устойчив партньор на Програмата
“Български младежки делегат” и имаше възможност да участва в брифинга на
младежките делегати през месец март. В рамките на събитието бяха представени
изминалите дейности в рамките на Трети комитет на ООН.
Национален дебатьорски форум 2-5 март.
Национален дебатьорски форум, организиран от организияцията ни член Асоциация
дебати-България, в който се включиха над 250 ученици и студенти от над 20 града. По
време на форума Райчо Райчев зам.- председател на НМФ се включи с панел за
гражданска активност и инструменти за създаване на младежки политики.
Студент на годината на УНСС
Председателят на НМФ Илина Мутафчиева беше част от журито в конкурса Студент на
годината на УНСС, които наградиха най-добрите студенти и преподаватели за 2018
година
Съвместна дейност с СС на ВВМУ по възобновяването на дейността на младежка
медия “Младежки фокус” - работни срещи за финансиране, съдържание, дизайн.
Национален педагогически форум за иновативни училищни модели от миналото,
настоящето и бъдещето бе проведен в периода 20-22.05 в гр. Девин, организиран
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
NATIONAL YOUTH FORUM - BULGARIA

от Сдружение “Професионален форум за образованието”. Райчо Райчев, зам.председател на НМФ се включи като панелист като разискваше каква е ролята на
учениците в изграждането на училищната общност.

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!

София, бул. “Васил Левски” 35 партер
Web: www.nmf.bg, Email: secretariat@nmf.bg
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