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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА – 12 
АВГУСТ 

 

Международният ден на младежта, създаден от ООН през 1999, дава възможност да се отпразнуват и 

представят гласовете, действията и инициативите на младите хора, както и тяхното смислено, универсално 

и справедливо ангажиране. Възпоменанието ще бъде под формата на дискусия в стил подкаст, която се 

организира от младежи за младежи, заедно с независимо организирани възпоменания по целия свят, които 

признават значението на участието на младежта в политическия, икономическия и социалния живот и 

процеси. 

 

ИНИЦИАТИВА „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ: МОСТ КЪМ РАБОТНИТЕ МЕСТА ЗА 

СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ“ НА ЕС 

В основата на пакета от мерки за подкрепа на младежката заетост стоят четири елемента, които заедно 

осигуряват мост към работните места за следващото поколение: 

• ЕС създаде гаранцията за младежта през 2013 г. и оттогава помогна на около 24 милиона млади 

хора да навлязат на пазара на труда. С предложението на Комисията за препоръка на Съвета „Мост към 

работни места“ се укрепва гаранцията за младежта и се активизират действията за достигане до 

уязвимите млади хора в целия ЕС, като сега мерките ще са насочени към лицата на възраст 15—29 

години. Съгласно препоръката се запазва ангажиментът всеки регистриран за гаранцията за младежта да 

получи в рамките на четири месеца предложение за работа, образование, чиракуване или обучение. 

Инициативата „Мост към работни места“ ще е по-приобщаваща с цел избягване на всякакви форми на 

дискриминация, с по-широка насоченост към по-уязвимите групи, например млади хора от расови и 

етнически малцинства, млади хора с увреждания или млади хора, които живеят в селски, отдалечени или 

необлагодетелствани градски райони. Чрез нея ще се вземат под внимание нуждите на предприятията, 

като се осигуряват необходимите умения — по-специално уменията, нужни за зеления и цифровия преход 

— както и кратки подготвителни обучения; ще се осигуряват също така съобразени с нуждите съвети, 

напътствия и наставничество. 

• Предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно професионалното образование и 

обучение има за цел да модернизира системите, да ги направи по-привлекателни и гъвкави и да ги 

пригоди към цифровата и зелената икономика. По-гъвкавото и ориентирано към учащите професионално 

образование и обучение ще подготви младите хора за първото им работно място и ще предостави на 

повече възрастни възможности да развиват или променят своята кариера. То ще помогне на 

доставчиците на професионално образование и обучение да се превърнат в центрове за високи  
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постижения в областта на професионалното образование и обучение, като същевременно се подкрепят 

многообразието и приобщаването. 

• Новият стимул за чиракуването ще бъде от полза както за работодателите, така и за младите хора, 
като ще осигури квалифицирана работна ръка за широк кръг от сектори. Европейският алианс за 
професионална подготовка предостави над 900 000 възможности за чиракуване. Обновеният алианс ще 
насърчава националните коалиции, ще подкрепя МСП и ще засили участието на социалните партньори — 
профсъюзите и организациите на работодателите. Целта е да се запазят предложенията за чиракуване 
сега, тъй като чираците, които обучаваме в момента, след няколко години ще бъдат висококвалифицирани 
работници. 
• Допълнителните мерки в подкрепа на младежката заетост включват стимули за заетост и за 
започване на стопанска дейност в средносрочен план, както и изграждане на капацитет, мрежи на млади 
предприемачи и междуфирмени центрове за обучение в средносрочен план. 
 
Комисията използва тази възможност, за да заложи зеления и цифровия преход дълбоко в ДНК на 
политиките на ЕС за младежта и заетостта. Чрез инструмента NexGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС 
Комисията вече предложи значителни възможности за финансиране от ЕС за младежката заетост. Сега е 
ред на държавите членки да отредят приоритет на тези инвестиции. Най-малко 22 милиарда евро следва 
да бъдат изразходвани за подкрепа на младежката заетост. 
 
Въпроси и отговори относно „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото 
поколение“ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1194  
 
Информационен документ относно „Подкрепа за младежката заетост“ 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/youth-employment-support-bridge-
jobs-next-generation  
 
Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/ec-launches-youth-employment-support-a-bridge-to-jobs-for-the-

next-generation_bg  
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