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Въведение
От началото на мандата (декември 2016г.) Национален младежки форум 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 пообхватно включване на млади хора като активни граждани на обществото ни.
В периода от декември 2016г. до декември 2017г. НМФ проведе следните инициативи по
отделните приоритети и области на действие:

ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ
1. Варна 2017
1.1. Работна група
1.1.1.
Сформиране на работна група
През текущия период се проведе селекция за членове на Работната група към
Областта за действие. Работа с работна група - Нурхан е въвлечен като
доброволец в голяма част от събитията на Варна ЕМС; Билге е провела 2-ро
събитие за популяризиране на Варна ЕМС сред своите съученици; Всички
(общо 4) са подкрепяли разпространението на информация за възможности от
програмата на Варна 2017
1.1.2.
Обучение на работна група по направление Варна 2017
Обучение за членовете на работната група в град Варна в периода 7-8 Април
2017г с акцент Варна 2017, дейностите около столицата и определяне на места
за популяризиране на бранда.
1.1.3.
Първи акции и презентации на работната група
Участие и организиране на 3 събития от работната група, oтново с цел
популяризиране и разпространение на бранда „Varna2017“:
- Информационна среща в училище с град Силистра
- Щанд на Бизнеса в действие във Варна
- Щанд на Youth expo в Пловдив
1.2. Участие в Управителен съвет на Фондация “Варна-Европейска младежка
столица”

През текущия период НМФ имаше представител в УС на Сдружение “Варна Европейска младежка столица”, които взе пряко участие в дейността на сдружение при
разработването на Ключовите направления
1.3. Популяризиране на Бранда Варна 2017
-

-

Посещение в Пловдив и среща с младежки организации за представяне на Варна
ЕМС 2017. Предоставяне на информация за отворени процедури за
финансиране по фонд Варна 2017. Посещение на младежкко пространство
Космос – Февруари
Предоставяне на информация за отворени процедури за финансиране от
програма Варна ЕМС 2017
1.4. Изработен проект между Варна ЕМС и НМФ

Медиация за партньорство между Варна ЕМС и НМФ във връзка с подаване на проект
по КД3 от програма Еразъм + . Подаден проект към срок 01.04.2017г.
1.5. Сформиране на Консултативен съвет по въпросите на младежта към
Община Варна
Участие в работна група за изработка на проекто-правилник за дейността на
Консултативен съвет по въпросите на младежта към Община Варна – Януари-Март
Подготовка и представяне на предложения за допълване и изменение на проекто
правилник за дейността на Консултативен съвет по въпросите на младежта към
Община Варна Януари – Март. Изготвяне на писмо за подкрепа относно създаването
на Консултативен съвет по въпросите на младежта от Национален младежки форум и
подпомагане на процеса по получаване на писмо за подкрепа и от страна на
Европейски младежки форум.
Участие в среща между Община Варна, младежки организации, студентски и
ученически съвети с цел планиране и формиране на Обществен Консултативен Съвет
по Въпросите на Младежта. Изразена подкрепа и насоки от името на НМФ. През
лятото на 2018 е приет от Общински Съвет Варна ОКСВМ. Избора на организации
членове се състоя на 09.11.2017 избрани са 10 представителя от общо 18 номинирани
младежки организации.
1.6. Логистична подкрепа
● Подкрепа за организиране на ОС през Юни в град Варна;
● Подкрепа за организиране на настаняване за провеждане на обучения по
структурен диалог на 12 Август;

● Подкрепа за организиране на Национална младежки среща на тема младежки
пространства във Варна;
● Разпространение на възможности за финансиране на младежки проекти от фонд
Варна ЕМС сред организациите членове - някои от организациите членове са
кандидатствали по отворени процедури Младите професионалисти, Иновативен
СкоК, Инно Център, Варна на Картата Разпространение на информация за участие
в младежки фестивал ФЪНСИТИ+ сред организации членове - включени млади
хора от организации членове като участници във Фестивала.
● Подкрепа в организиране на Национална Конференция за Доброволчеството
Октомври 2017- модериране на комуникация между отговорника на направлението
Доброволчество (Станислав Морфов) и община Варна, съдействие за отпускане на
финансиране от Общински бюджет, направление Доброволчество за покриване
разходите за провеждане на събитието, проследяване на подготовката и
протичането на събитието, участие като лектор в откриващ панел.
● Организиране на младежка ЛГБТИ+ седмица във Варна 16-21 Октомври комуникация и придържане към препоръките на ЕМФ за поставяне на акцент по
темата; планиране заедно с младежки ЛГБТ организации и неформални групи;
организатор на място във Варна -осигуряване на пространства за провеждане на
събитието, организиране на срещи със заинтересовани НПО, Варна 2017 и
представители на младежки дейности, разпространение на информация за
събитието, осигуряване на доброволци за събитието; модериране на среща между
представители на ЛГБТ организации и представител на НМФ; стимулиране на
ЛГБТ организации и представители за членство в НМФ; обратна връзка към ЕМФ.

ПОДГОТОВКА НА ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ:
Закриващо събитие на Варна ЕМС 2017
Препоръки за включване на нови членове на УС на НМФ
Препоръки за включване на нови членове на ОС на НМФ
Насоки за дейности в областа през 2018:
-

Разпространение на добри практики от Варна 2017
Разпространение на опита на Варна при сформиране на ОКСМВ и помощ за
сформиране на такива в други градове
Привличане на нови участници към младежки фестивал ФЪНСИТИ +
Разработване съвместно с Варна 2017 на концепция за Национална Младежка
Столица

-

Употреба на анкета и измерители по проект 100% младежки град (могат да се
използват за база на Национална Младежка Столица)

2. Доброволчество
2.1. Продължаване на дейността по област на действие “Доброволчество”
Обратна връзка от предходният отговорник на област на действие „Доброволчество“ предадени документи и базата данни от създадени документи до този момент.
Създаване на хранилище за информацията по областта на действие с цел по – лесното
й достигане до членовете на работната група и УС.
2.2. Създаване на цялостен документ, план, стратегията за популяризиране
на област на действие “Доброволчеството”
Също така бе създадено портфолио на дейностите на област на действие
„Доброволчество” - документ, дефиниращ вътрешните дейности, цели, задачи и
задължения на членовете на Работната група. Включва описване на структурата на
действие в различни области.
Той представлява план за ПиАр стратегията на Доброволчеството, който допълва
основните документи на НМФ що се касае за връзки с обществеността, но е тясно и
единствено свързан с област на действие Доброволчество.

2.3. Онлайн застъпническа кампания
Създадена концепция за онлайн застъпническа кампания за доброволчеството.
За нея към момента на подаване на текущия отчет, се разработват крайните детайли.

2.4. Формиране на РГ 'Доброволчество“
Запознаване на членовете със структурата на НМФ, какво се е случило до момента и с
какви документи разполагаме. Създаване на онлайн формуляр за данните и
задълженията на РГ. Провеждане на първа онлайн среща, на която се взе решение
освен за гореописаните неща, но и за формирането на двойна платформа за
комуникация и координация на членовете на РГ.
· Комуникация със спонсори за тиймбилдинг на членовете на РГ
Доброволчество;
· Създадено видео 'Добре дошли“ с двама доброволци, които представиха
позитивите от това да бъдеш доброволец - първа стъпка от големия проект за
популяризирането на Доброволчеството в България;

· Постоянен контакти и мотивация на членовете на РГ Добровочество.
· Провеждане на регулярни срещи на Работната група
· Създаване на онлайн формуляр за данните и задълженията на РГ
· Запознаване на членовете със структурата на НМФ, какво се е случило до
момента и с какви документи разполагаме
· Създаване на документ, дефиниращ вътрешните дейности, цели и задачи на
членовете на Работната група. Целта е точно и ясно дефиниране на
задълженията в нея. Описване на структурата на действие по различните
региони.

2.5. Планиране на Национална среща Доброволчество
Разработване на концепция за Национална среща на Доброволчеството. Проектът
кандидатства за финансиране.
Разписан проект за Доброволчеството по Варна 2017. Изписа се подробен проект,
както и портфолио за събитието.
Осъществиха се срещи и преговори за спонсори и местата за провеждане на
събитията;
Създадена бе бланка за партньорство със спонсора.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

2.6 Подготвяне и Реализиране на Национална среща за Доброволчеството в
България
Изписване на концепцията за Национална коференция на Доброволчеството.
Изписване на подробен проект, както и портфолио за събитието.
Комуникация със спонсори и партньори – Сосиате, минерална вода КОМ, Варна
2017, Община Варна, Социална чайна, Биодерма. Подписване на партньорства с
тях.
Създаден клип за дейнсотите и мотивирането на Доброволците в България.
Изработен колаж на членовете на РГ.
Провеждане на Национална конференция за Доброволчеството в България.
Получаване на резултатите и формиране на политически документ за
Доброволчеството в България.

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 среща бяха избрани трима участници в Европейската конференция за
Структурен диалог на Европейския съюз в Малта и трима участници в Европейската
младежка конференция за Структурен диалог в Талин, Естония.
Четвъртата среща се проведе заедно с представители на Европейски младежки форум,
в рамките на тази среща представителите на институците и младежките организации
определиха кой с какво може да бъде полезен по време на Председателството на
България в контекста на Европейската младежка конференция. По време на работата
на НРГ по СД беше извършена актуализация на състава и бяха включени членове на
Министерство на образованието и науката и Министерство на българското
председателство на Съвета на ЕС.
3.2. Разпространение на Структурния диалог на национално ниво
Обучителен семинар “Младежко овластяване”
В периода 3-5.03.2017 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.
Обучителен семинар “Структурен диалог и младежко овластяване”
В периода 10-12.08.2017 година се проведе обучителен семинар с 30 участници от
цялата страна. Основната цел на обучението е повишаване на информираността
относно процеса на структурния диалог и предстоящето председателство на Съвета на
ЕС
Обучителен семинар “Структурен диалог и младежко овластяване”
В периода 10-12.08.2017 година се проведе обучителен семинар за младежки
посланици. Събитието има за цел повишаване на ангажираността на участниците и
развитие на умения за работа в местната общност.

През отчетния период бяха изпълнени и следните дейности:
Представяне на Структурния диалог пред Студентски съвет на СУ “Св. Климент
Охридски”
Представител на Национален младежки форум представи Структурния диалог като
инструмент за младежко овластяване и процес на съвместно вземане на решение по
отношение на политики касаещи младите хора в контекста на работата на студентско

самоуправление по време на изнесена среща на членовете на Студенстки съвет на
Софийски университет ”Св.Климент Охридски”.
Среща с младежи от град Пловдив
Представител на Национален младежки взе участие и представи процеса на
структурния диалог пред 30 студенти от град Пловдив в рамките на “Академия за
лидери” на МИКЦ МладеСо на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите.
През периода бе сформирана работна група с представители от град Велико Търново,
Русе, Пловдив и София. Работната група разпредели задачите съгласно работния план
за 2017 година.
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
3.3. Работна визита от страна на ЕМФ
На 9-ти и 10-ти май Ян Вилкер и Уна Кларк - представители на Европейски младежки
форум (ЕМФ) - осъществиха работна визита, за да подкрепят своята организация член
в подготовката за българското председателство на ЕС в сферата на младежта през
2018г.
Програмата на визитата включваше срещи с Управителния съвет на НМФ, с
организациите членове на НМФ, с Министерство на младежта и спорта - дирекция
“Политики за младежта”, със заместник-министъра, отговорен за ресор “Младеж” - гжа Ваня Колева, с Националната работна група по Структурен диалог и с Директора на
Центъра за развитие на човешките ресурси Михаил Балабанов. Представителите на
ЕМФ представиха възможностите в сферата на младежта по време на
председателството с акцент върху Европейската младежка конференция, която ще се
проведе в София между 16-20 април, 2018 г. Европейски младежки форум и
Национален младежки форум ще продължат сътрудничеството си с Министерството
на младежта и спорта и останалите страни в процеса, за да се гарантира, че
председателството ще бъде успех за ЕС, за България и важна крачка напред за младите
хора в България.
3.4. 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 следващия 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 2017 г. , проведена на 30. октомври, 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.
3.5 Сформиране на работна група
През текущия период беше извършена селекция и беше сформирана работна група по
областта на действие. В рамките на работна група беше избран организационен
секретар и бяха разпределни задачи и определени отговорници.
3.6. Национална младежка конференция “Младите хора в Европа - какво
следва?”
В периода 30.11.-02.12.2017 година в град Варна ще се проведе Националната
младежка конференция за Структурен диалог и ще събере над 50 активни младежки
представители на организации и неформални групи заедно с представители на
институциите, отговорни за взимане на решения в сферата на младежките политики в
България. По време на събитието те ще имат възможността да дискутират темите,
свързани с 6-я цикъл от Структурния диалог и бъдещата Европейска младежка
стратегия.
3.7. Национално социологическо проучване за ефекта на Структурния диалог
През отчетния период се реализира проучване относно ефекта на процеса Структурния
диалог в България. В рамките на проучването беше анализирана информация от
протоколите на НРГ по СД, бяха проведени фокус-групи с младежки делегати от
предходни участия в Европейската младежка конференция и представители на
институции на местно и национално ниво.

4. Местна младежка политика
4.1. Срещи на места

Национален младежки форум направи целево разпределение на градове, в които имаме
организации или сме получили положителен отговор от Областна администрация по
отношение на КСМП в дадените градове.
Подход на работа
Изпращане на запитване до общините. Провеждане на среща с кмета, ресорни кметове
и дирекция или отдел ресорен за младежи и младежки прояви. Провеждане на
разширена среща с младежи, младежки работници, лидери и младежки организации,
ако съществуват.
Резултати от Проведени срещи:
1.
Пазарджик – Подписване на споразумение за сътрудничество и провеждане на
Тренинг Камп „Организирай, планирай, кампанирай“. Последващи разговори със
Съвета за младежки политики на местно ниво за присъединяване към НМФ.
2.
Шумен – Подписване на споразумение за сътрудничество и провеждане на
Младежка Академия Клас 1. Утвърждаване на добрата работа с Община Шумен.
Поканени експерти за участие в Национална среща „Младежки пространства”. Работа
с организация член на НМФ.
3. Карнобат – Среща със заместник-кмет на Община Карнобат. Младежката активност
в града е предимно фестивална и концентрирана в училищата. Младежите 18-29 са
трудно откриваеми и в повечето случаи неорганизирани. Често отиват да учат в
големите градове. Не е подписано споразумение. Разговори за Младежка академия за
момента са на пожелателно ниво.
4.
Разград – осъществяване на първи контакт в Община Разград - с Областна
Администрация и заместник-кмет на Община Разград. В момента поддържаме контакт
чрез информация за предстоящи събития на Национален младежки форум. Изявено е
желание за Местна младежка академия и участие на младежи от общината в
Националната младежка академия. Работата с Община Разград тепърва ще търпи
развитие.
5.
Козлодуй – провеждане на среща между Общински младежки парламент и
Общинските съветници на Община Козлодуй, заедно с кмет, дирекции и отдели
обвързани с работата с младежи. Община Козлодуй прогресивно подкрепя младежките
политики. Съществува Младежки грант под формата на „Младежки календар”, който
се изготвя заедно с младежите. Добра практика е автобусче, което превозва всички
младежи от малките населени места в Общината. Първата община, която има
включени хонорари за експерти от Национален младежки форум.
6. Стара Загора – провеждане на УС. Не е подписано споразумение за партньорство.
Очаква се втора среща с кмета и заместник-кмет на Община Стара Загора до края на
годината, предвид тяхното отсъствие на срещата в Стара Загора. Направена бе среща с

младежките организации и част от общински съветници в града. Основни теми:
Младежки пространства, младежка активност, младежки общински съвет, поставяне на
началото на Наръчник за местно самоуправление (разширено понятие). Работа с
организация член на НМФ.
7. София – Устойчивата и постоянна работа в посока създаване на ОВКМС (КСМП)
беше успешна, като Столична Община се поздрави с такъв. Работата на Национален
младежки форум за това беше в две посоки:
i.
Разработване на становище, което се публикува на сайта на НМФ обвързано с работата на КСМП, според различни рамкови европейски и национални
документи.
ii. Застъпническа кампания съвместно с организации членове - по отношение
на квотния принцип за разпределение на организациите в консултативния съвет.
Съвместна работа с организации членове от София.
8. Тутракан – Провеждане на „Мрежови дни” и Управителен съвет на НМФ. Работа с
присъствалите организации членове на НМФ. Започване на развитие на
стратегическите приоритети на НМФ. Среща с кмет на Община Тутракан с
управителен съвет и организации членове. Теми на разговора: Младежка активност –
предимно фестивална – доброволческа. Възможност за партньорство – Младежка
академия, тип регионална. Добри партньорства с представители на младежи от
Силистра.
9.
Русе – Среща с Младежки дом и МИКЦ Русе за разговор по отношение на
Национална програма за младежта и МИКЦ Мрежата. Установено партньорство за
участие на русенски младежи в инициативи на НМФ.
10. Среща със заместник-кмета на Община Велико Търново и младежки
организации с основна цел създаване на консултативен съвет по въпросите за
младежта
11. Среща със заместник-кмета на Община Горна Оряховица и подписано
споразумение за партньорство, предстои провеждане на локална младежка академия
12. Среща с областния управител на Област Велико Търново с цел съвместна работа
в областта относно младежките политики
13. Смолян - подписване на споразумение, среща с админситрация н Община Смолян и
мадежи от региона. Устойчиви връзки предвид участието в дбития на младежи;
14.
Община
Шумен
добрата работа. Изготвяне на Стратегически
самите млади хора.
Първата община в
младежите си на толкова високо планово ниво.

продъжлаване
на
приоритети за младежта от
страната, която
включва

15.
Община
Враца
Среща
с
кмета
и
младежи
от областта. Последващите действия: Съвместна инициатива през 2018 годинаи.
16.Община
Козлодуй
Обучение
на
новият
младежки парламент по покана на Общината. Работа в младежко пространство
(Младежки клуб) с в. Бутан.

4.2. Младежко изложение „Youth Expo – Create your future”
Участие в Младежко изложение „Youth Expo”, организирано от мрежата на
младежките центрове в България. Експото събра над 30 организации от страната и
Европа. Осъществени партньорства: „Рома Версистас” за разпорстранение на
информация и обмяна на участници. Проведени разговори с различни организации по
теми.
4.3. Работна група
Работната група се състои от младежи, които не са от организациите ни членове.
Работната група обаче работи в добър синхрон по анализ на инфорамация от областна
администрация. Също така е в помощ при маркетинг и разпространение на
информация. Работим в насока “Наръчници” през втората част на полугодието.
Изведени от работната група към ОС са насоки за подобряване на работен план,
предвид, че в точките си той се повтаря, а това нарушава качественото му изпълнение.
4.4. Провеждане на проучване с области и общини относно местни младежки
политики
В началото на година УС на НМФ изпрати запитване на областните управители
относно създаването на Консултативни съвети по въпросите за младежта на общинско
ниво. Информация се обработва и предстои подготовка на становище. Към текущия
момент е създаде интерактивна карта, която събира информацията къде има прие план
за младежта и консултативни съвети за младежта.

5. Международно сътрудничество
5.1.

Неформален форум за диалог между държавите от настоящото и
бъдещото Тройно председателство на ЕС
На 22.05.2017г. за първи път България участва в Неформален форум за диалог
(Informal Forum) между държавите от настоящото и бъдещото Тройно председателство
на ЕС - Словакия, Малта, Естония и България.

Предизвикателствата пред младите хора в България изложи представител на НМФ,
основавайки се на политическите документи и позиции на организацията в сферата на
структурния диалог и младежкото овластяване. Министърът на младежта и спорта
Красен Кралев представи политики и програми на национално ниво, които подпомагат
разрешаването им от името на Министерство на младежта и спорта. Всяка една от
държавите направи изказване от името на младите хора и от името на институциите,
отговарящи за младежта, като представители на Европейската комисия и Европейски
младежки форум също се включиха в дискусията. Най-често споменаваното
предизвикателство беше свързано с младежкото включване и участие.
5.2. Среща на Асоциация Европейска младежка карта, Прага, 27-30. Април
В периода 27-30 април в Прага, Чехия се проведе регионална среща на Европейската
младежка карта (EYCA). В срещата се включиха представители от Чехия, Румъния,
Азербейджан и Полша. От българска страна делегати бяха Ива Пеева – член на
Управителния съвет на Европейската младежка карта, Радина Пеева – представител на
младежката карта в България, както и Райчо Райчев картодържател и член на
Управителния съвет на Национален младежки форум. Младежите участваха в
множество дискусии, с които идентифицираха как младежката карта спомага
младежкото включване, мобилност, образование, младежкото участие и младежката
заетост. Участниците имаха възможността да проведат среща с Мишел Орбан –
Директор на дирекция младеж в чешкото министерство на образованието младите хора
и спорта, където основни теми на дискусията бяха следващата стратегия на ЕС за
младите хора и междусрочната оценка на Еразъм+. Обсъдиха се и Европейския корпус
за солидарност и сертификата Youth Pass, като допълнителни възможности за
мобилност и развитие на младежите от Европа. В последния си ден от регионалната
среща младежките представители участваха в заснемането на промоклип на
младежката карта, който ще бъде представен на заключително събитие в Брюксел през
септември заедно с резултатите от 5те регионални срещи, а именно обобщени
препоръки за следващата стратегия за младежта в ЕС, както и междусросрочната
оценка на Еразъм +.
5.3. Събитие за бъдещето на Европейската стратегия за младежта:
В периода 3-4 май 2017 г. в Брюксел се проведе европейска конференция „Бъдещето на
Европейската стратегия за младежта“ в рамките на Европейската седмица на младежта
(1-7 май). В събитието участваха младежки представители, представители на
Националните „Еразъм +“ Агенции, на Европейската комисия и ресорните
министерства, отговорни за младежки политики. Представител на НМФ беше
Александра Мирчева, като част от Европейския комитет по наблюдение на
Структурния диалог.

Целта на събитието беше да даде старт на събирането на идеите на младите хора и
младежките организации, които да залегнат в основата на Стратегията за следващите 7
години. Европейската стратегия за младежта е и основна тема на Структурния диалог в
рамките на предстоящото Тройно председателство на Съвета на ЕС, в което България
ще има водеща роля заедно с Естония и Австрия.
Освен панелните дискусии, основна част от програмата бяха работните групи, които
създадоха препоръки към бъдещата Стратегия. Представителят на НМФ взе участие в
групите: „структуриране“ или „преструктуриране“ на диалога – нови методи за
протичането на Структурния диалог на европейско, национално и местно ниво и
създаване на “най-добрата” Стратегия за младежта - изготвяне на конкретни
препоръки към процеса по изработване на Стратегията.
5.4. Общо събрание ЕМФ:
Общото събрание се проведе в периода 21-22.04.2017 г в Брюксел. Официален делегат
на НМФ беше Александра Мирчева, като отговорник за Международно
сътрудничество. Над 100 делегати гласуваха 2 резолюции - за ситуацията на LGBTQI в
Турция и задържането на гей и бисексуални в Чечня. Бяха избрани членовете на
Консултативния съвет към Съвета на Европа (Advisory Council on Youth http://www.coe.int/en/web/youth/advisory-council-on-youth) – 20 от общо 30-те члена се
излъчват от организациите членове на ЕМФ (7 от националните младежки съвети и 13
от международните младежки организации). Беше гласуван и новият Генерален
секретар на организацията – Анна Видегрен, която ще продължи работата на
предшественика си Алън Пал. Тук можете да се запознаете и с представения доклад за
работата на Борда на ЕМФ до този момент: http://youthforum.org/annual-report-2016/
Благодарение на принос от Алумни общността на НМФ, беше платен членския внос на
НМФ към ЕМФ за 2016 г. в размер на 1,450 евро и правата за гласуване на НМФ бяха
възстановени по време на Общото събрание на ЕМФ.

5.5. Международен младежки фестивал в Сочи
Национален младежки форум е част от Националния организационен комитет във
връзка с международния младежки и студентски фестивал в Сочи, Русия. През
отчетния период бяха проведени три срещи на организационния комитет с цел
разпространение и селекция на делегацията от българска страна. Разходите за
транспорт бяха покрити от всеки един участник в събитието и поради високата им
стойност малка част от представителите на НМФ се включиха във фестивала, като част
от други делегации.

5.6. Европейска младежка конференция за структурен диалог в Малта - 2023.03.2017г.
Български младежки делегати на конференцията, избрани от Националната работна
група по СД, бяха Александра Мирчева, Райчо Райчев и Елица Хаджиева.
Конференцията в Малта е Третата фаза на настоящия цикъл на СД за изработване на
практически решения, които да превърнат препоръките от Втората фаза в реален
инструмент за действие. За целта бяха обособени 8 тематични работни групи,
резултатите от които ще бъдат включени в Toolbox /помощен инструмент за
прилагането на препоръките/. Райчо Райчев взе участие по темата „Достъп до
качествена и „критична“ информация“, а Елица Хаджиева участва в работна група за
„Ролята на младежката работа и младежките организации“. Александра Мирчева
участва в Hackaton - в рамките на 24 часа участниците работиха по темата Бъдещето на
Европа – визия за следващите 10 години. Групата от 20 представители създаде
политически документ, видео материал и прототип на уеб платформа.
По време на конференцията се проведоха 4 неформални срещи на European Steering
Committee с участието на представители на отговорните министерства и националните
младежки съвети на Естония, България и Австрия, на Европейски младежки форум и
на Европейската комисия. В резултат беше уточнена темата на следващото
председателство в сферата на Структурния диалог, бяха обсъдени промени в
методологията на провеждане на конференциите и консултациите с млади хора и
обсъдени текущи задачи по изграждането на плана за изпълнение. Александра
Мирчева все участие в срещите като представител на НМФ.
5.7. Срещи на Южните младежките съвети:
5.7.1.
Малта - 17-19.03.2017 г.
Непосредствено преди Европейската младежка конференция, представители на
младежките съвети на България, Португалия, Испания, Италия, Малта,
Франция, Белгия, Словения, Сърбия. Представители на НМФ бяха Александра
Мирчева, Райчо Райчев. Дискутираха се текущи и бъдещи дейности на
организациите, възможности за съвместни действия в сферите на работа,
позиции по отношение на процеса на Структурен диалог и предстоящата
конференция, работа на организациите в рамките на програми на ООН и Целите
за устойчиво развитие. Проведена беше среща с малтийския министър на
младежта и спорта Крис Агиус, както и с парламентарния секретар за младите
хора г-н Давид Агиус. НМФ подпомогна Малтийския младежки съвет чрез
споделяне на добри практики
от кампанията “Лигата на младите
гласоподаватели”. Бяха споделени и добри практики от процеса по Структурен
диалог и реализиране на дейности на национално ниво.

5.7.2. Брюксел - 20.04.2017 г.
Срещата се проведе непосредствено преди Общото събрание на ЕМФ,
домакинствана от френскоговорящия белгийски младежки съвет. Обсъдени
бяха общи позиции във връзка с документите, предложени за гласуване на
Общото събрание, както и кандидатурите за Консултативен съвет по въпросите
на младежта към Съвета на Европа. По време на Общото събрание бяха
проведени допълнителни срещи на Южните съвети във връзка с общи позиции.
5.7.3. Палермо, Италия 23-26.06. 2017 г.
Участие в срещата взе Джафер Саатчъ, член на Контролна комисия на НМФ. На
срещата бяха обсъдени бъдещи проекти на Южните съвети, разширяване на
международното сътрудничество в Euro Med региона и обмен на добри
практики за работа по програми и инициативи на ООН и програмите за
младежки делегати към ООН.
5.7.4. Тимишоара, Румъния 2-5.11.2017 г.
Поради невъзможност да финансира пътуването на делегат, НМФ нямаше
представител на срещата. Доклад и резултати от срещата ще бъдат изпратени от
организаторите - Румънски младежки съвет и ще бъдат допълнително
дискутирани с партньорите в мрежата.

5.8. Включване на НМФ в Euro-Med Youth Network
В изпълнение на работния план НМФ активно се включи в няколко срещи по време на
събития и реализира онлайн консултации с членове на мрежата, за да проучи
възможностите за включване към работата й в изпълнение на Работния план. Целта е
повишаване капацитета за работа и изграждане на развиване на партньорства в рамките на
Средиземноморското сътрудничество в сферата на младежта. Процесът на включване
беше подпомогнат и от партньорски проект с каталунския младежки съвет в рамките на
Средиземноморския университет в Тунис, на който бяха планирани следващи стъпки в
развитието на мрежата. Представител на работната среща беше Александра Мирчева, а
обучител - Мая Донева от Звено от обучители на ЕМФ и Звено от обучители на НМФ.
Представители на НМФ се включат в работата на комисии за развиване на партньорства и
фондонабиране и за изготване на общи приоритети на мрежата. Представители в двете
комисии са Александра Мирчева и Найден Рашков.

5.9.

Форум на заинтересованите страни към европейския корпус на
солидарността

На 12.04.2017 Национален младежки форум, в лицето на Найден Рашков, присъства на
форума, който се проведе в Брюксел, Белгия. Целта на форума бе споделяне на
информация и добри практики относно прогреса по създаването на Европейски корпус на
солидарността.
5.10. Kандидатстване за Експертни работни групи и мрежи към Европейски
младежки форум
Отворена покана към организациите членове на НМФ да излъчат кандидати за
Експертните групи спрямо интерес по темите, благодарение на пълноправното членство
на НМФ в ЕМФ. Всички кандидати бяха потвърдени от НМФ в систематан на ЕМФ:
1.Erasmus+ & youth organisations funding Expert Group – Вероника Михайлова,
кандидат от Младежката мрежа на КТ “Подкрепа”
2.Youth Policy Expert Group – Александра Мирчева, УС
3. Youth Rights Expert Group – Райчо Райчев, УС
4. Sustainable Development Network – Найден Рашков, УС
След селекция от ЕМФ, одобрени за участие са Найден Рашков и Александра Мирчева.
Любомира Ганчева, АБВ - Младежи продължава работата си в рамките на мрежата
Migration & Human Rights Network, за която кандидатства и е одобрена за участие от
ЕМФ.
5.11. Партньорства в международни проекти (в изпълнение на Работния план):
НМФ се включи като партньор в няколко международни проекта в мрежите за
сътрудничество:
- Южни младежки съвети: проект с каталунския младежки съвет (одобрен и
реализиран) и с италианския младежки съвет (неодобрен) за повишаване
капацитета за работа в Euro-Med мрежата – Еразъм +, КД1;
- НМФ отново препотвърди партньорството си към проекта на италианския
младежки съвет при подаването отново на същото проектно предложение през
октомври 2017 г. - резултатите се очакват в началото на 2018 г.
- проект за обмяна на иновативни практики в сферата на Структурния диалог със
словашкия младежки съвет (неодобрен) – Еразъм + КД1;
- проект с Грузински младежки съвет за развитие на локални и регионални
младежки съвети (неодобрен)
- проект с азербейджанския младежки съвет към Европейската младежка фондация
на Съвета на Европа - подаден отново в рамките на 2017 г, гласуван от
предходния управителен съвет - очакват се резултати
5.12. Форум „Младите хора и Западните Балкани”

В периода 11-12 юли в град Триесте, Италия се проведе форумът "Младите хора и
Западните Балкани". Основни теми - младежкото участие, предприемачеството като
възможност за младежка заетост, мобилността и социалното включване чрез
превъзмогване на обществените стереотипи към младите хора от различни социални
групи. На форума присъстваха представители на Европейската комисия, Европейски
младежки форум и младежки лидери от всички балкански страни. От страна на НМФ
представители бяха Райчо Райчев - член на УС на НМФ, който беше в уъркшопа за
социалното включване, Михаела Асенова от Младежката мрежа на КТ "Подкрепа", която
бе в уъркшопа за младежко участие, както и Мая Донева (част от Звено от обучители),
която беше фасилитатор на същата работна група.

5.13. Сформиране на работна група
Беше извършена селекция и беше сформирана работна група по областта на действие.
Проведе се среща с членовете на РГ за запознаване с НМФ, Работния план и
предстоящите дейности по него. В групата няма представители на организациите-членове.
5.14. Корейско-български младежки обмен
В периода 05-15 септември българска делегация от 9 човека замина за Южна Корея, като
част от българо-корейския младежки обмен. Обменът се реализира благодарение на
меморандумът между Министерство на младежта и спорта и корейското министервство на
равенство между половете и семейството. От страна на НМФ се включи Райчо Райчев,
член на УС. В рамките на обмена участниците имаха възможност да посетят няколко
университета, където разбраха повече за младежката работа и политика. Част от
програмата включваше и официални срещи с тяхното ресорно за младежта министерство,
българското посолство и няколко международни младежки центрове. Останалата част от
прекараното време там, бе посветено на културно-развлекателни дейности, които бяха
свързани с разбиранията за корейската история, култура, бит и кухня.
5.15. 15-та международна конференция Крушево, Македония
В периода 15-19 септември Райчо Райчев взе участие в 15-тото издание на
международната младежка конференция в Крушево, Македония. Фокусът на
конференцията тази година бяха основните европейски ценности: толерантност,
плурализъм, свобода на словото, демокрация. Бяха изведени важни заключения за региона
– “фокусът върху миналото създава ненужни конфликти, които пречат на нашето
бъдеще”, “национализмът е война”, “национализмът на Балканите се завръща”.
Участниците се обединиха се около желанието си Югоизточна Европа да бъде мирно,
достойно, иновативно, щастливо и неповторимо място за живот.

5.16 Обучение и среща на работна група към ЕМФ за качествени младежки
политики
В периода 23-25 септември се проведе втората работна среща на Експертна група
"Младежки политики" на Европейски младежки форум, чийто член е Александра
Мирчева, заместник-председател на НМФ. Основните теми, обсъждани по време на
срещата, бяха работата на групата през последните месеци и прогреса по
популяризирането и разпространението на Наръчника сред младежки организации и
институции в Европа на конкретни събития.
След работната среща започва обучение за представители на организациите членове
на ЕМФ, където участник от НМФ беше Райчо Райчев. Обучението от своя страна
беше насочено върху това участниците да могат свободно да използват стандартите в
своята организация, както и да ги прилагат в стратегически и политически документи
на локално и национално ниво, рефериращи към политиките за младежта.
Стандартите се оказаха и много полезни в това въпросните стратегии да бъдат
ревизирани
и
да
се
установи
постигнатия
по
тях
резултат.
5.17. Европейска младежка конференция Талин, Естония
В периода между 23 и 26 октомври 2017 година в Талин се проведе първата Европейска
младежка конференция от шестия цикъл на Структурен диалог с тема „Младите хора в
Европа – какво следва?“. Цикълът се съсредоточава върху включването на младите хора в
разписването на следващата Европейска младежка стратегия, както и реконструирането на
Структурен диалог като процес на европейско ниво. Темите, които конференцията
засегна, са бъдещето на младите и младежката общност в ЕС, “smart” младежката работа,
както и доброволчеството и новосъзданения еврокорпус за солидарност. Българската
делегация се състоя от представители на Министерство на младежта и спорта, както и
младежките делегати, избрани от междуведомствената работна група за Структурен
диалог – Александра Василева, Полина-Калина Брогле и Райчо Райчев, член на УС на
НМФ. Представители на Варна – Европейска младежка столица бяха Лилия Еленкова и
Сергей Петров.
5.18 Европейска младежка конференция с EYCA Bulgaria
В периода 2-4 ноември се проведе международна младежка конференция “Младите хора
за по-добра Европа”, която се проведе съвместно Фондация Фридрих Еберт и EYCA.
Основна тема на конференцията бе ролята на младежките организации за по-доброто
приобщаване на мигрантите към обществото, пазара на труда и образованието. Над 90
представители на младежки организации, работещи с бежанци - национални младежки
съвети, европейски и международни младежки организации, експерти и национални
органи се обединиха да разработи обща концепция за "добри практики", посрещащи
предизвикателствата пред социалното приобщаване от бежанците, както и ролята на
младежките организации в диалога с политиците и последващ план за действие за 2018 г.

5.18. Участие в Task force on Youth Guarantee на Европейски младежки форум,
3-4.09.2017 година
Представител на РГ “Младежка заетост” Исмаил Мехмед взе участие в работна среща
относно прилагането на Гаранция за младежта. Преди срещата се проведоха консултации,
които бяха попълнени и изпратени от отговорника за приоритета и от представителя на
срещата относно приложението на Гаранцията за младежта.
5.19 Партньорство на НМФ в рамките на YO!Fest 2018
Национален младежки форум е одобрен като партньор в рамките на следващото
Европейско младежко събитие (EYE) и традиционно съпътстващия го YO!Fest. И през
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 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 ще бъде сформирана делегация от български
участници.
5.20. Становище за събитията в Каталуния, Испания
УС на НМФ изготви становище, с което отчита скорошните събития в Каталуния,
Испания и призова за разрешаване на възникналите противоречия чрез мирен и
конструктивен диалог, зачитайки правата на човека и разпознавайки ролята на младите
хора в изграждането на мирни общества. УС на НМФ отчете подкрепата си за партньорите
си от младежките съвети на Испания и Каталуния. С текста на становището можете да се
запознаете тук: http://nmf.bg/index.php/news/user-blog/item/257-statement-nyf-2
5.21. Международна младежка конференция “Finding balance between security
and flexibility on the labour market - Young people seeking for sustainable solutions”, 2325.11.2017 г.
НМФ е партньор в младежката конференция, организирана от ММ на КТ “Подкрепа” с
подкрепата на Фондация Фридрих Еберт. Темата е част от приоритет “Младежка заетост”,
а от страна на НМФ са осигурени четирима лектори на събитието от националните

младежки съвети на Кипър, Малта, Гърция и Италия. От страна на Звено от обучители
работата на групите, които ще изготвят политически документ по темата на събитието, ще
подпомогнат двама фасилитатори.

6. Комуникация
6.1. Изработване на актуализирана Комуникационна стратегия за периода
2017-2022 година
През периода беше актуализирана Комуникационна стратегия съгласно нуждите на
организациите. Предстои да се обсъди на заседание на Общото събрание на
Национален младежки форум.
6.2. Изработване на Комуникационен план за работа за 2017 година,
В рамките на изпълнението на работата на областта на действие “Комуникации” беше
изготвен комуникационен план, които беше приет от УС на НМФ през февруари 2017г
6.3. Работа с работна група “Комуникации” към УС на НМФ.
Проведено бе едно събрание на работната група, както и активна работа онлайн.
Извършени действия и резултати до момента:
• Поддържане на страницaта на НМФ във Facebook, както и създаване и развиване
на профил на НМФ в Twitter; поддържане на сайта на НМФ; отразяване на
събития, инициативи и форуми, в които участват или организират представители
на НМФ и неговите организации членове
•

Oт началото на 2017 г. на страницата на НМФ във Facebook са публикувани над
240 поста.

•

В профила на НМФ в Twitter са публикувани 20 поста.

•

За 2017 г. в сайта на организацията са публикувани над 40 материала.

•

От 01.01.2017г. до 13.11.2017 г. харесванията на страницата на НМФ във Facebook
са се покачили от 3 406 на 4 591. Twitter профилът на НМФ, съществуващ от март
2017 г., има 88 последователи.

•

Изготвяне и разпространение на прессъобщения за срещи и инициативи на НМФ в
Тутракан, Стара Загора, Шумен, Пазарджик, Велико Търново, София и др., чрез
които новини за тези събития бяха публикувани в над 20 местни и национални
медии.

•

Отразяване и популяризиране на кампанията “Лигата на младите гласоподаватели”

•

Благодарение на общите усилия на членовете на УС на НМФ, представители на
форума участваха в редица телевизионни и радио предавания, където имаха
възможността да запознаят широката публика с дейностите и ценностите на
организацията.

7. Стажантска програма
7.1. Изготвяне на стажантска програма
През периода бе изготвен цялостна стажантска програма на организация и план за
изпълнението й. Подготвена е обява за стажанти и предстои разпространение през
месец юни и юли. В рамките на отчетния период бяха проведени срещи с цел
разпространение сред младежи и младежки организации.
7.1.1. Януари - Март 2017г.
Изготвяне на стажантска програма, позовавайки се на основният план, по
който е работил предишния УС. Решение стажантите да бъдат от помощ не
само на УС, а също така на Работните групи към УС, на КК и на
Секретариата.
7.1.2. Март -Април 2017г.
- Финален текст и графично оформление на програмата. Процедура по подбор
на стажанти - ще се извършва от Председателя, Главния секретар и член на
УС на НМФ.
7.1.3. Май- Юни 2017г.
- Спрямо програмата за стажантската програма, в края на юни месец трябва да
се пусне официална обява.
Неформално разпространяване на идеята за стажантска програма сред
младежки, които биха имали интерес към работата на неправителствения
сектор в България и Европа за развитие на своите умения и компетенции.
7.1.4.
Юли - Август 2017г. - графично оформление и преработване на
програмата. Съкращаване на началната бройка и промяна на сроковете.
7.1.5. Септември - Ноември 2017г. - финализиране на програмата и
официалното и публикувнае в интернет. Разпространение и набиране на
кандидати за стаж.

7.1.6

Декември 2017 г. - започване на стажантската програма с двама
кандидати, след селекция.

7.2. Портфолио за нови членове
- Подготовка на портфолио за привличане на нови членове на Национален младежки
форум с ясно дефиниране на ползите от членство
Планиране на кампания за разпространение, която да подпомогне дейността по
набиране на нови организации-членове към НМФ, включително изпращане на
информация до настоящи организации-членове, общините, от които е получена
обратна връзка за съществуване на младежки организации, както и до МИКЦ мрежата
по места.

ПРИОРИТЕТИ
I.

Образование
1.1. Работна група

Работната група бе сформирата през месец март. До този момент има едно
събрание, както и активна работа онлайн.
1.2. Среща във Враца
Подпомагане на процеса по създаване на клуб Дебати в гр. Враца във връзка с проект,
представен през януари на Младежката академия на НМФ, свързан със създаване на
клуба по дебати. На 15 февруари бе основан клуба и до момента работи активно, като
местната търговско-промишлена палата го подкрепя финансово, а общината е
предоставила зала в младежкия дом. Активни са във Facebook и Youtube.

II.

Демографска политика

2.1. Разписан проект към Съвета на Европа.
На база проявена инициатива на наша организация - член, бе сформирана работна
група от представители на НМФ и организцията - член за разписване на проект към
Съвета на Европа за младежка академия “Толерантност”.
2.2. Позиция на НМФ относто NEET’s

Стъпвайки на негласуваната позиция относно NEET’s на 21.06.2015г. в гр. София от
Общото събрание, настъпи активна работа по адекватното разписване на позицията,
изхождайки от доклада на НМФ на тема: Състояние на младежите и децата в България
и предизвикателствата пред включването им в социалните процеси и доклада на
UNICEF “Феноменът NEET’s” бе изготвена нов политически документ, които
предстои да бъде приет на Общото събрание през юни 2017 година
2.3. Работна група
Сформирана работна група “Демографска политика”. Поради факта, че членовете на
работната група са извън рамките на София и след дълги опити за онлайн срещи, на
лице е активната работа с отделни членове на работната група.

III.

Гражданска активност

3.0 Работната група
Работната група се състои от 13 човека, като по-голямата част тях са представители на
организациите ни членове. Всички те, обаче имат силен организационен опит. От
началото на сформирането и досега са се провели 14 срещи, в които успяхме да се
опознаем и да си създадем ефектифен работен модел и динамика. Изготвен е календар с
предстоящите дейности и срещи на РГ. Работната група е започнала успоредно и
последователно изпълнение на всички точки от годишния план, както следва:
3.1. Национална младежка академия.
Осъществяване на клас 3. на Националната младежка академия - 13-15 януари, гр.
Пазарджик. Първите два класа на Националната младежка академия бяха осъществени
през месец септември и октромври, предстои реализирането на клас три през месец
ноември.
3.2. Национално проучване
“Национално проучване относно гражданската активност на младите хора в България.” То
се провежда в периода май-юни, като се разпространява онлайн и на хартиен вариант.
Проучването има за цел да надгради политическия документ, приет от ОС декември 2016
относно свободното време на младежите, както и да спомогне Националния дебат във
Варна на тема „Младежки пространства“. Отговорник бе Мирослав Цеков, член на РГ.
3.3. Лигата на младите гласоподаватели
Във връзка с парламентарните избори за 44то Народно събрание, УС на НМФ реши да
проведе инициативата на Европейски младежки форум - Лигата на младите
гласоподаватели. Инициативата цели да съпостави програмите на политическите сили по

отношение на младите хора, така че те да могат да направят своя информиран избор.
Заедно с Илина Мутафчиева, Александра Мирчева, Калоян Димитров и работната група
“Гражданска активност” успяхме да направим визуализации и да формулираме 8 ключови
въпроса, които изпратихме до всички участващи в изборите, така че да имат
възможносттта да покажат до каква степен младите хора са им приоритет и как биха се
погрижили за тяхното социално включване и развитие. Кампанията провокира широк
обществен интерес и бяхме поканени от БНР и BiT TV за популяризиране на кампанията,
както и за обобщаване на резултатите.
Участията в медиите можете да намерите на следните линкове:
http://bnr.bg/horizont/post/100807788/liga-na-mladite-glasopodavatelmi
tp://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2017-03-17/8-vaprosa-kam-polititsite
http://bnr.bg/horizont/post/100812394/armanda-dimitrova-partiite-izpolzvat-stariponatia-v-kampaniite-si
·

3.4. Разработване на политически документ за Младежки пространства.
След националната младежка среща в град Варна през м. Юни за младежките
пространства, бе изготвена политическа декларация. Тя обобщава резултата от всички
работни групи по време на събитието и акцентира върху основните предизвикателства и
силни страни на младежката инфраструктура и в частност младежките пространсва.
Цялостният резултат от събитието ще бъде издаден под формата на наръчник.

3.5. Активни действия по кампанията „Език без омраза” с цел подобряване на
толерантността и разбирането за правата на човека. Конференция с над 150 младежи и
младежки лидери ще се проведе на 11. Декември – Международния ден на
толерантността. Главната тема ще бъде пряко обвързана с езика срещу омразата, както и
как да се продолеят обществените стереотипи, с различните социални групи. Кампанията
и конференцията ще търсят широка институционална и медийна подкрепа. Представители
на различни социални групи ще бъдат лектори, като след това ще се отвори пространство
за дискусия и дебат. Резултатите от събитието ще бъдат представени на властимащите
като политически документ, свързан с преодоляването езика на омразата. Лидер на екипа
Капка Димова, член на РГ.
3.6. Наръчник по ученическо самоуправление.
На 21 Септември в сградата на Министерство на младежта и спорта официално бе
представен Наръчника, който всеки ученик трябва да познава – наръчник по ученическо
самоуправление на Организационното европейско бюро по ученическо самоуправление.
Превеждането, както и издаването му за всички гимназии в страната, е в резултат на

съвместната работа между Министерство на младежта и спорта, Национален младежки
форум, в частност РГ “Гражданска активност” и Софийски ученически съвет. Никол
Първанова от работната група е човекът превел и адаптирал наръчника на български език.
Официални гости на събитието бяха г-н Красен Кралев – министър на младежта и спорта,
г-жа Янка Такева – председател на синдиката на българските учители, както и
представители от МОН, Столична Община и РУО София - град. Основните теми, които се
обсъждаха разглеждаха приложението на ученическото самоуправление на локално и
национално ниво, както и основните аспекти от наръчника. Представянето на наръчника
успя да събере над 50 ученици и педагогически съветници от 7 града.председателят на
Синдиката на българските учители г-жа Янка Такева заяви готовност финансово да
обезпечи национална конференция, на която да бъде изградена визия за развитие на
ученическото самоуправление. От своя страна Министерство на образованието и науката
също изразиха подобно намерение, както и обещаха да поканят Национален младежки
форум и Софийски ученически съвет на заседание на началниците на регионалните
инспекторати, където да могат да очертаят ситуацията на национално ниво и да поставят
на масата нуждите и предизвикателствата, които ученическите съвети в страната срещат.
МОН пое отговорността Наръчникът за ученическо самоуправление ще стигне до всяко
българско училище. Събитието получи огромна медийна подкрепа и отразвяане на
новината. Лидер на проекта е Никол Първанова, член на РГ.

3.7. Реазлизиране на Национална младежка академия 2017
В рамките на периода беше реализирана пето поредно издание на Национален младежка
академия. В клас 1 бяха разгледани темите демокрация, публични политики, форми на
гражданска активност, младежки организации и младежки сектор. В клас 1 се включиха
около 80 младежи от цялата страна, в клас 2 продължиха 30 младежи, а основните теми
визия за развитие на младежкия сектор в България и етапите на застъпнически кампании.
Предстои реализиране на клас 3 на академията, в които паралелно да бъдат проведени две
обучения - обучение за застъпници и обучение за обучители.

IV.

Здраве и физическа активност

4.1. Работа на Работна Група
Сформира се на Работна Група, в която членуват двама ученици, двама доктори и един
психолог. Работната група проведе 3 срещи, на които се установи нуждата от
продължаване на миналогодишната майска кръгла маса за здравеопазването в
България по инициатива на НМФ.

4.2. Планиране на форум за “Бъдещето на младите специалисти в
здравеопазването”
Съгласихме се тазгодишният форум да бъде на тема „Бъдещето на младите
специалисти в здравеопазването”. Форумът ще включва теми като - нуждите на
младите медицински специалисти и тяхното развитие, достойно заплащане за младите
специалисти.

V.

Устойчиво развитие

5.1. Информационна кампания относно Цели за устойчиво развитие (ЦУР) и ролята
на младите хора в приложението на ЦУР
·

Кампания в социалната мрежа Фейсбук
В рамките на тази задача бе планирана и подготвена кампания за Целите за устойчиво
развитие в социалната мрежа Фейсбук. Кампанията стартира на страницата на НМФ във
Фейсбук на 01.06.2017 година и цели да популяризира Глобалните цели за устойчиво
развитие и да ангажира младите хора с тях. До месец Ноември са споделени 26
публикации с различно по тип съдържание относно Целите, които са ангажирали средно
по 726 човека на публикация.
Основното затруднение относно изпълнението на тази точка е свързано с липсата на
съдържание, което да бъде споделяно. Много малко организации споделят информация
относно Глобалните цели, а работната група няма капацитет да създава съдържание.
Участие и подкрепа на инициативи за популяризиране на Глобалните цели
•

•
•
•
•
•

До ноември 2017 година, Национален младежки форум взе участие и подкрепи
следните
инициативи, които спомагат за разпространението и постигането на Глобалните
цели/
Конференция
„Качествено
образование
за
устойчиво
развитие“ на фондация Фридрих Еберт
Кръгла
маса
„Глобалните
цели
за
устойчиво
развитие в България“ на WWF България
„Да изчистим България за един ден“ на БТВ
„YouthSpeak Forum 2017” на AIESEC в България
„COP
in
Sofia
Симулация
на
конференцията
за
климата“ на Млади За Земята

Основното затруднение относно изпълнението на тази точка е свързано с липсата на
информация за предстоящи събития от организации членове на НМФ. Нови подходи са
набелязани и планирани за реализация.
5.2.Повишаване на капацитета на членовете на НМФ по тема Устойчиво развитие.
·

Анкета:
В рамките на тази задача, бе изготвена и разпространена (на 06.06.2017г.) анкета
за определяне на инициативите свързани с ЦУР сред организациите членове на НМФ,
както и определяне на нуждите на организациите-члленове в сферата на
устойчивото развитие. Анкетата не събра нито един отговор от организации членове
на НМФ.
Основното затруднение относно реализацията на анкетата е свързано с
разпространението й сред организации членове на НМФ. Нови подходи са набелязани и
планирани за реализация.
·

Месечен бюлетин
В рамките на задачи 1 и 2 от работния план се изготвят и изпращат месечни бюлетини,
включващи информация относно устойчивото развитие на организации членове на НМФ,
както и глобалните цели за устойчиво разивите. Изпратени са 4 бюлетина през месеците
август, септември, октомври и ноември. Очаква се още 1 през месец декември и
оценка на въздействието.
Основно затруднение относно реализацията на месечните бюлетини е свързано с
липсата на съдържание на български език по темата. Нови подходи са набелязани и
планирани за реализация.
·

Месечни
онлайн
добри практики

пространства

за

споделяне

на

В рамките на тази задача от работния план се реализиран месечни онлайн пространства за
споделяне на добри практики между организации членове на НМФ, относно устойчиво
организационно развитие и устойчиво развитие. Реализирани са 2 срещи, на които
обсъдихме темите за използването на канава на бизнес модел и финансов модел в
организационното развитие. Предстоят още 3 срещи относо работа с членове,
фондонабиране и вътрешна комуникация през месеците Ноември и Декември.
Основно затруднение относно реализацията на месечните онлайн пространства е
свързано с разпространението и липса на участници от организациите членове на НМФ.
Нови подходи са набелязани и планирани за реализация.

5.3.
Популяризиране на темата за климатичните промени и околната среда (работа със
споразумението от Париж, и споразумението, ратифициращо конкретните квоти и
цели, подписано в Маракеш)
В рамките на тази задача от работния план за 2017 година бе подкрепена инициативата
на Млади За Земята - „COP in Sofia - Симулация на конференцията за климата“, която има
за цел да популяризира темата за климатичните промени и да ангажира младите хора с
конференциите и документи за климата.
Основно затруднение относно реализацията на тази точка от работния план е липсата
на цялостна информираност и разбиране по темата сред младите хора, което не
позволява работа с Парижкото споразумение и това от Маракеш).
5.4.
Развитие на работна група по приоритета:
Работната група по приоритет “Устойчиво развитие” бе сформирана, като в рамките на
нейната дейност се провеждоха няколко редовни срещи на групата, която изработи
план, разпредели задачите между членовете на екипа и изработи измерители за
напредъка относно работата. В средата на годината, работната група стана неактивна.
След различни опити за ангажиране, работата по приоритета продължи без
работната група.
Основно затруднение относно реализацията на тази точка от работния план започва
от
избора на членове на работната група и минава през ангажираността и развитието
й. Нови подходи са набелязани и планирани за реализация за следващата година.
5.5.
Сключване на партньорства в областта
В рамките на тази задача от работния план за 2017 година са сключени партньорства на
основата на разпространение на информация относно събития свързани с
Глобалните цели.
Основно затруднение относно реализацията на тази точка от работния план е свързана
с липсата на дългосрочен план и дейности на базата на които да бъдат сключени
устойчиви партньорства в приоритета. Нови подходи са набелязани и планирани за
реализация за следващата година.

VI.

Младежка заетост
1. Форум “Трудово миграция и младежка мобилност”

Представител на Национален младжеки форум взе участие в Форум “Трудова Миграция и
младежка мобилност” организирана от Младежката мрежа на КТ “Подкрепа” в
парньортсво с Фондация Фридрих Еберт в България. В рамките на панела “Младежите в
България. Актуална ситуация на младежките политики в сферата на образованието и
заетсотта”, представител на НМФ запозна участниците с нуждата от валидиране на
знания, умения и компетенции придобити чрез неформално и информално учене и
ключовите комптенции, които трябва да развият младите хора.
2. Международна конференция “Качествена заетост за устойчиво развитие”
НМФ участва в организацията на международната конференция “Качествена заетост за
устойчиво развитие” на фондация Фридрих Еберт България и Европейски младежки
форум. Конференцията се проведе в периода 28-30 май 2017 година. Взеха участие 60
човека от България и Европа. В събитието участваха на 70 човека от цяла Европа и
България. Резултатите от съвместната работа на групи и по уъркшопи от първия ден на
участниците, бяха представени на втория ден заедно с допълнения от член на РБ на ЕМФ
по Бъдещето на заетостта. Предстои написването на документ от страна на НМФ с
включване на резултатите от конференцията.
3. Форум “Бизнесът в дейстивие”
В рамките на приоритета, Национален Младежки Форум партнира на 14-тото поредно
издание на форума “Бизнесът в Действие”, който цели да създаде мост между младите
хора и бизнеса. Форумът събра повече от 20 партньори и повече от 150 млади човека.
4. Сформиране на Работна група
През периода беше извършена селекция и сформирана работна група по приоритет
“Младежка заетост”
5. Участие в други мероприятия касаещи младежката заетост и активно
включване на пазара на труда:
●
17-19.03.2017г.- Участие в семинар „Социално включване и политики за
развитие на пазара на труда „Младежки форум 21в.”, гр. Стара Загора;
●
30.04.2017г.- Участие в Международен пладежки форум „Бъдеще за труда,
бъдеще за младите хора в Европа”;
●
01.05.2017г.-Участие в национална конференция „Заплащането на труда и
защита правата на работното място”/КНСБ/ Военен клуб, София, на която бе
обсъден най-важният приоритет на синдиката- доходите от труд и ролята на
КТД;
●
26.05.2017г.- Участие във форум „Европейски семестър, социална защита и
ролята на социалните партньори”- София, КНСБ;
● 30.05.2017г. „Youth guarantee-midterm state of play”- София.

●

12.07.2017 Заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта
(НСТС) и гласуване на национална програма за заетост и обучение на
безработни лица "Работа";
●
14.07.2017 Заседание на КС за изпълнение на НПЕГМ 2014-2020 МТСПпромени в Правилника за работа на КС;
● 14.07.2017 Заседание на работна група по социална икономика към МТСП за
изхотвяне на проектозакон за социална икономика. актуализация на състава на
групата до края на м. Август. Предложение за включване на представител от
НМФ.
●
21.07.2017 Среща с МО В.Търново- Изготвяне и представяне на актуални
дании за картината на младежката безработица в област В.Търново (по данни
на Д БТ В.Търново към 30.06.2017г.)

ПОДГОТОВКА НА ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ:
1. Изготвяне на карта на младежката безработица в страната- през Работна група
Младежка заетост;
2.
След представяне на официален доклад за ЕГМ в България- изготвяне на
становище (позиция) по доклада;
3. Стартиране на анкетно проучване „Подобряване функционирането на ЕГМ в
България- ползи и предизвикателства”- през звеното за изследвания НМФ;
4. Изготвяне на наръчник с препоръки за увеличаване на младежката заетост в
България- работна група „Младежка заетост”;
5.
Изготвяне на длъжностна характеристика за „Младежки работник” и
включването на професията в НКПД в България;
6. Обзор на местната младежка политика по заетост в България.

ПАРТНЬОРСТВА
1. 180 Degree
Партньорството с организацията цели да създаде доклад, който да послужи за основа за
създаването на стратегия за фондонабиране на Национален Младежки Форум. До момента
е изработен анализ на нуждите на НМФ, проведени са срещи за предоставяне на нужна
информация и проследяване на прогреса.

2. Менторс БГ

През периода беше сключено партньорство с Менторс БГ с цел популяризиране и
осъществяване на съвемстни инициативи.

3. Партньорство с Италиански младежки съвет по случай 60 години
честване на ЕС.
Членовете на УС подготвиха есе по случай 60 години от Римските договори. Всеки един
национален младежки съвет бе поканен от италианския национален младежки съвет да се
включи в честването на 60 годишнината от създаването на ЕС. Италианският младежки
съвет изготви доклад, като обобщи всички есета и го представи на официалното честване
на празника.

4. БЕГЛИКА ФЕСТ
Изградено и подписано споразумение за партньорство за обща работа

5. Млади.бг
В рамките на отчетния период бе сключени споразумение за отразяване на
информационния сайт.
6. Европейска младежка карта
7. Заедно в час

СРЕЩИ С ИНСТИТУЦИИ
1. Министерство на образованието и наука
През текущя период беше проведена среща със служебния министър на образованието
проф. Николай Денков с цел обмяна на информация и синхронизиране на бъдещата работа
на НМФ и МОН. Бяха обсъдени позициите на НМФ по отношение на образованието,
включително валидиране на компетенции, както и процесът по изготвяне на длъжностна
характеристика на професията “Младежки работник” и утвърждаването й. Министър
Денков изрази готовността за активно сътрудничество с НМФ и признание към работата
на платформата в развитието на политически документи и процеси по застъпничество.
През периода се проведе среща със заместник-министъра Петър Николов с цел съвместна
работа относно валидиране на знания, умения и компетенции придобити по време на
неформално учене и изграждане на система за обучение относно професията младежки
работник.

2. Министерство на младежта и спорта
През текущия период Национален младежки форум осъществи среща с служебния
заместник-министър Мая Тодорова. На срещата бяха обсъдени актуални процеси в
сферата на младежката политика, Закона за младежта и възможности за актуализирането
му, както и предстоящи ключови дейности в работата на НМФ. Внимание беше отделено
и на предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС и основополагащата
роля на сътрудничеството между ММС и НМФ в сферата.
Също така НМФ проведе срещи с настоящия заместник-министър Ваня Колева и
заместник-министър Габриела Козарева.Целта на проведените срещи беше координиране
на работата относно предстоящето Председателство на България в сферата на
Структурния диалог, изготвяне на стандарти за младежка работа и младежки обучения и
престоящи промени в Закона за младежта.
Национален младежки форум беше председател на Обществения съвет в Министерство на
младежта и спорта и председателства Експертната работна група за изменение и
допълнение на Закона за младежта.
В рамките на периода бе подготвено становище за актуализиране на Националната
стратегия за младежта и становище относно идентифицираните предизвикателства от
страна на организации членове относно Националната програма за младежта на
Министерство на младежта и спорта.
През отчетния период Нацонален младежки форум бе избран в състава на Обществения
съвет към министъра на младежта и спорта.

3. Среща с Националната агенция “Център за развитие на човешките ресурси”
През първата половина на 2017 година представители на НМФ проведоха среща с
планиране на съвеместна работа през 2017 и 2018 година.
4. Среща с Президенство на Република България
Представители на НМФ проведоха среща с Президента на Република България - Румен
Радев и съветника по младежта и спорта - Георги Александров. В резулатат на срещата
предстои иницииране на Съвет за младежта и спорта към Президенството на Република
България.
5. Информационното бюро на Европейския парламент в България

Представител на Национален младежки форум бeше част от работната среща на
Комисията по социални въпроси и заетост в София, България на 31.10.2017 в рамките, на
която бяха представени основни акценти от политическия документ на Национален
младежки форум приет на Общото събрание от 2017 година.

ЗВЕНА
Звено анализи и проучвания
През отчетния период се проведе селекция за членовете на Звеното. В периода 22-23
април официално се проведеда двудневна опознавателна среща между членовете на
Звеното. Общият състав на Звеното е от 11 човека. Координатор на Звено Анализи и
проучвание е Димитър Безев.
От сформирането си до момента звеното е реализирало:
- Оценка на дейността съгласно Стратегическите приоритети на Национален
младежки форум (2011-2018)
- Изготвяне на методология за проучване на нуждите на организациите-членове
на НМФ
- Анализ на законодателство относно предложения Закон за изменение и
допълнение на Закона за младежта
- Национално социологическо изследване относно ефекта на структурния диалог в
България
- Подготвока и обработка на вътрешноорганизационно проучване на
организациите-членове на НМФ

Звено обучители

През отчетния период се актуализира правилника на Звено обучители и допълване на
състава на Звеното с нови членове. Също така се проведе годишната среща на Звеното
съвместно с представители на УС на НМФ.

Звено проектна дейност
В рамките на отчетния период бяха разработени две проектнипредложения към
Министерство на младежта и спорта съответно по Националната програма за младежта и
Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за
хазарта.

ПРОЕКТИ

Проект „DiveIn Social Entrepreneurship”
Цялостна координация на проект Социално предприемачество. Изготвяне на проучване
заедно със „Звено Проучвания и Анализи” относно развитието на Социално
преприемачество в страната. Предстои да бъде отпечатано. Провеждане на фокус-групи,
уастие в Study Visit, Romania, Iash. Подготовка на Конференция „Социално
предприемачество” 12 – 19.06.2017 в София.
Проект “Гражданско образование”
Осъществяване на контакт с партньорите. Работа с Младежки глас за до разработка на
бизнес приложенията за Гражданско образование. Разговори с партньорите по отношение
на работата с тях по проекта. Мобилното приложение е завършено и се превежда на
езиците на партньорите на проекта. Работата се координира от Георги Мержданов и
Благовеста Андонова и има за цел да бъде осъществяване на инициативи в месеците до
края на мандата.
Проект “Младите хора - мост между европесйките столици.
През отчетния период беше спечелен проект към “Варна- Европейска младежка столица”
по ключово направление “Варна на картата” с основна цел обезпечаване на участието на
допълнителен представител на Национален младежки по време на Общото събрание на
Европейски младежки форум в Кашкаиш, Португалия.

ДРУГИ
1. Мрежови дни
Провеждане на „Мрежови дни” между Управителен съвет на НМФ и организациичленове на НМФ за изготвяне на следващите стратегически приоритети на организацията
в град Тутракан
2. Участие в национална среща на ФГУ - “Точка на пресичине”
Национален младежки форум участва в националната среща на Форум гражданско
участие, в рамките, на която представи дейността на организацията и как функционират
различните органи на организацията.
Участие на Национален младежки форум в събитието на Форум Гражданско Участие
“Национална среща за гражданско участие - Точка на пресичане” на 16-17 май. в рамките
на срещата Национален младежки форум представи как работи с организациите си
членове. Участници в събитието бяха също Заедно в час, Тук-там, Дунавски форум за

гражданско общество, ECAS, Мулти-култи колектив, Комисия Фулбрайт, фондация
Промяната, фондация Джазтет, представители на община София и Троян, МРРБ.
3. Социални понеделници
На 15.05 май Райчо Райчев представи Национален младежки форум на “Социални
понеделници”. Социалните понеделници са networking събитие, организирано от JCI
София и Заедно в час. То има за цел да даде гласност на различни каузи и НПОта, да
насърчи взаимодействието между младежките организации, както и да повиши
гражданската активност на младите хора.
4. Конференция LeapIN Sofia.
Национален младежки форум участва в LeapIn Bulgaria - еднодневна конференция за
насърчаване на ученици, студенти и инициативни младежи за предприемане на активни
действия по професионалната си реализация, която се проведе на 22 април 2017 година.
5. Силата на информация
Министерство на младежта и спорта организира среща-дискусия на тема „Силата на
информацията“. Целта на срещата е да се подобрят методите и начините за
комуникацията между министерството и младежките организации.
6. Портфолио с възможности за партньорство и финансиране
Управителния съвет на НМФ изработи портфолио за финансиране на различни
инициативи на Национален Младежки Форум, което ще бъде представено на бизнеса.
7. Национален дебатьорски форум
Между 4-8 май, 2017 г. се проведе „Национален дебатьорски форум“, организиран от
Асоциация Дебати – София, в който взеха участие 280 младежи, дебатьори от цялата
страна. Инициативата е част от стратегията на Асоциация Дебати – София за развиване на
активно гражданско общество и насърчаване на младите хора към участие в
демократичните процеси и взимането на решения. В рамките на форума Александра
Мирчева води панел на тема "Младежко включване и участие".

