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ПРЕАМБЮЛ
Национален младежки форум (НМФ) е платформа, обединяваща български младежки
неправителствени организации.
Основни цели на Национален младежки форум са:
•
•

•
•
•

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

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

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

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

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

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

Активната комуникация

•
•
•
•
•

Прозрачност
Креативност
Толерантност
Включване
Отговорност

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

РАБОТЕН ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНА В РАМКИТЕ НА
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА НАЦИОНАЛЕН
МЛАДЕЖКИ ФОРУМ (2011-2018)
1.ОБРАЗОВАНИЕ
Цели, заложени в приоритета
•
•
•
•

•
•
•

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

Национален младежки форум предприема:
•
•

Застъпничество при изработването на Националната система за валидиране на
компетенции;
Застъпничество пред образователните институции с цел запознаване с ползите от
младежката работа и неформалното учене за развиване на ключови компетенции;

•

Ангажиране на заинтересованите страни по развитие на общи политики чрез
синхронизиране на дейностите и резултатите от тях по признаване на компетенции,
натрупани в неформална среда.

2.ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И БОРБА С
БЕДНОСТТА
Цели, заложени в приоритета:
•
•
•

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

Национален Младежки форум отбелязва:
•
•
•
•
•

•

Ниското ниво на включване на младите хора в процеса на взимане на решения на
местно ниво;
Ниската младежка активност при организиране на доброволчески, граждански и
застъпнически инициативи и кампании (0,9% Eurostat за България)
Слабото разбиране на общините и общинските администрация за позитивите от
включването на младите хора във всички обществено-политически процеси;
Ниски знания и умения за сдружаване и управление на неправителствени
организации, процеси и предприемачество
Липса на достатъчна информация на младежи от малки населени места и младежи
от различни уязвими групи относно за възможности за участие в младежкия сектор
в страната и чужбина
Нуждата от създаване на достатъчни условия за реализиране на младежки дейности
и политики на местно ниво, обвързани и с Хартата за участие на младите хора в
живот на общините и регионите;

Национален Младежки форум предприема:
•

•

•
•

Да се стреми да провежда изнесени заседания на Управителния съвет като те да
бъдат придружени със срещи с кмета и общинската власт, среща с младежките
организации на место ниво и дейност в полза на развитието на младежкото участие
Създаване на достатъчни условия за развитие на младежките организации, членове
на НМФ на местно ниво (създаване на условия за клонове, местни
представителства и други обединения на организации);
Да се наблюдават процесите обвързани с възможностите за регионални обединения
и да се използват с цел създаване на такива;
Да се стреми в партньорство с общината и младежките организации да организира
местни младежки академии по теми, които са актуални и нужни за даденото
населено място.

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Да създава условия за създаване на финансови грантове към местния бюджет,
които да способстват за повишаване на капацитета на организациите и неформални
групи на местно ниво.
Да внася и разпространява добри практики от световно, европейско и национално
ниво при работата с общини и младежи на местно ниво и младежи от уязви групи
Да създаде неформален координационен механизъм между експерти по места на
ниво младежки политики и дейности, които включва експертите от общини,
младежи и младежки работници;
Да популяризира младежката работа и професията младежкия работник като
възможност за работа с младежи от малки населени, малцинствени и уязвими
групи.
Да създава качествени парнтьорства и съвместни дейности с организации
опериращи в областта. Като взима предвид тяхната експертиза и популяризира
дейността им.
Да подкрепя развитието на младежи от малцинствени и маргинализирани групи и
със специални потребности, като развива заедно с тях практиките за
структурен диалог, устойчиво развитие, сдружаване и себеразвитие;
Да включва младежите от малцинствени групи и със специални потребности в
процесите на взимане на решения и да повишава капацитета им за устойчиво
участие в тях.
Да овластява, като обогатява личностно им развитие.
Да идентифицира и работи с млади семейства, като оценява нуждите и
предизвикателствата пред тях.
Да популяриира предприемачеството и свободната професия, като инструмент за
овластяване и повишаване на капацитета на млади семейства;
Да работи за систематизиране и популяризиране на добри практики за
психологията и взаимоотношенията между родители, в семейството и семейните
ценности;
Да следи демографските данни и да сегментира тези отнасящи се за млади хора.

3. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Цели, заложени в приоритета:
-

Подкрепа за младите хора в България да водят природосъобразен начин на живот.

-

Активно участие на младежите в опазването на околната среда и устойчивото развитие на
България.
Национален Младежки форум отбелязва:

-

Устойчивото развитие е процес и практика от жизненоважно значение за младите хора и
бъдещите поколения, за екологичната, икономическа и социална устойчивост, за
настоящето и бъдещето на планетата и за солидарността между поколенията.

-

След приемането на Глобалните цели за устойчиво развитие, парижкото споразумение за
изменението на климата и резолюцията на ООН за младежта, мира и сигурността, има
безпрецедентна инерция за работа за устойчиво развитие. Тази инерция трябва да бъде
преведена и преследвана в рамките на страната и Европа на всички нива, където тя все
още не се приема достатъчно сериозно от институциите и правителствата.

-

Необходимо е спешно да се повиши осведомеността относно Глобалните цели за
устойчиво развитие, какво означават те за младите хора и да се работи за тяхното
постигане.

-

Въпреки че все повече се обръща внимание на ролята на младите хора в устойчивото
развитие, значимото участие на младите хора в процеса все още не е гарантирано, а някои
младежи организациите нямат капацитет и ресурси, за да бъдат включени.
Национален Младежки форум предприема:

-

Застъпничество за цялостното прилагане и ефективен преглед на Цели за устойчиво
развитие на ООН в България и Европа и активното участие на младите хора в страната във
всички етапи от този процес.

-

Ангажиране на организации-членове в мониторинга и прегледа на Цели за устойчиво
развитие на ООН в България, включително чрез официалните национални, регионални и
глобални процеси.

-

Изграждане на капацитет за устойчиво развитие у НМФ и организации- членове, чрез
координация и обмена на знания и добри практики;

-

Насърчаване на организации-членове на НМФ за повишаване на осведомеността относно
изменението на климата, неговите последици за младите хората и как неговият ефект
може да бъде смекчен, използвайки Парижкото споразумение като ключов инструмент.

-

Ангажиране
на
организации-членове
осведомеността
относно
отговорното
неправилното управление на отпадъците.

на
НМФ
за
потребление
и

4.ЗДРАВЕ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
Цели, заложени в приоритета:
•
•

Здравословен начин на живот сред младите хора.
Развитие на масовия спорт сред младите хора.
Национален младежки форум отбелязва:

Национален младежки форум предприема:

5. МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ
Цел, заложена в приоритета
•

Повишаване на заетостта сред младите хора.

Национален младежки форум отбелязва:

повишаване
ефектите

на
от

•

•

•

•

Безработни младежи до 24г. през март 2017 г. в бюрата по труда са регистрирани
15 013 безработни младежи до 24 г., като броят им намалява минимално с 0.6%
спрямо предходния месец.
Младежи до 29 г. (включващи и тези до 24 г.) - през март 2017 г. регистрираните
безработни младежи до 29 г. са 38 494 лица, като спрямо предходния месец броят
им намалява с 2.3%.
Данните показват, че в образователната структура най-съществен е относителният
дял на младежите с основно и по-ниско образование (50.9%), докато
професионалната структура в най-голяма степен се състои от безработни младежи,
които са без квалификация и специалност (67.6%).
През март 2017 г сред регистрираните безработни младежи до 29 г., 16.2% са
продължително безработни.

Национален младежки форум предприема:
•
•
•

Застъпничество при изготвянето и прилагането на политики относно намаляването
на младежката безработица в страната
Разпространение на добри практики относно включването на неактивни младежи в
пазара на труда
Повишаване на координацията между заинтересованите страни относно
осигуряването на качествени работни места и стажове за младите хора в страната.
•

6.ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ
Цели, заложени в приоритета:
•
•

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

Национален младежки форум отбелязва:
- Предвид това, че гражданското образование в България е навлязло преди 15 години, а от
миналата година да съществува като самостоятелен учебен предмет, все още се наблюдава
тенденция сред младите хора да разбират обществено-политическите процеси и
възможностите за участие
- Основна причина за това младите хора у нас да са незаинтересовани от политическите,
гражданските и обществените процеси е, че 90% от тях не са информирани и ориентирани
и не са наясно със своите качества и умения, което автоматично ги прави, група, която е
неподготвена за пазара на труда
- Към настоящия момент в България все още няма приета правна рамка за
доброволчеството, която да регламентира в детайл процеса и ползите от този тип дейност.
В резултат на отсъствието на ясна стратегия за развитие на доброволчеството липсва и
култура за участие и ангажираност у младите хора. Само 4 % от младите хора вземат
участие в неправителствени организации и асоциации.
Национален младежки форум предприема:

- Повишава на информираността за възможностите за включване и участието на младите
хора в обществено-политическите и гражданските процеси, както и да се улесни достъпа
до информация до по-широк кръг млади хора, включително и на социално изключени
групи. Информацията следва да е поднесена по достъпен, разбираем и привлекателен за
младежите начин, както и да бъде насърчено медийното отразяване на младежки
инициативи и проекти.
- Да работи заедно с институциите на местно и национално ниво с оглед да насърчи
създаването на структури и механизми, които улесняват и подпомагат младежкото
включване в процесите на взимане на решения, като например ученически съвети и
парламенти, консултативни младежки съвети по места и др.. Подобни младежки
обединения следва да бъдат консултирани и включени в процеса на взимане на решения
по секторни политики, пряко касаещи младите хора.
- Стреми се да насърчи включването на младите хора в процеса на планиране, изпълнение
и оценка на доброволческите дейности с оглед придобиването и развиването у младите
хора на специфични умения и компетенции.
- Осъществява застъпничество за повишаване имиджа на доброволчеството сред младите
хора, образователните институции, политически отговорните лица, медиите и бизнеса и
обществото.

______________________________________________________________________
Национален младежки форум отбелязва - означава, че той признава фактите и
ситуациите, които са стимули за действие
Национален младежки форум предприема - означава, че ще изпълни конкретни действия,
за да постигане на поставените цели

