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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА
12 август е обявен за Международен ден на младежта от ООН
през 1999 г. В България за първи път датата се отбелязва официално
през 2007 г. Международният ден на младежта дава възможност на
света да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да
отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им
включване в развитието и прогреса на нашето общество. Денят е
начин младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на
решения на глобално, национално и местно ниво.
В подкрепа на този ден се организират публични събития и
инициативи за
привличане на общественото внимание върху
проблемите на младите хора чрез информационни кампании в тяхна
подкрепа, организиране на диалог и акцентиране върху богатството и
разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите.

ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА МЛАДЕЖТА
Стратегията на ЕС за младежта за периода 2010-2018 г. има две основни цели:



Да се осигурят повече и равни възможности за младите хора в образованието и пазара на
труда
Да се насърчават младите хора да участват активно в обществото

Целите се постигат чрез двоен подход, който включва:
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Специфични младежки инициативи , насочени към младите хора за насърчаване на
неформалното обучение, участие, доброволчески дейности, работа с младежи, мобилност и
информация
Интегрираните междусекторни инициативи, които осигуряват въпроси, свързани с младежта,
се вземат предвид при формулирането, прилагането и оценката на политиките и действията
в други области, които оказват значително въздействие върху младите хора като
образование, заетост или здраве и благополучие

Младежката стратегия на ЕС предлага инициативи в осем области :Заетост и предприемачество;
Социално включване; Участие в гражданското общество; Образование и обучение ; Здраве и
благополучие; Доброволчески дейности; Младежът и светът; Творчество и култура
През май 2018 г. Европейската комисия представи предложения за нова стратегия на ЕС за младежта
за 2019-2027 г., която трябва да бъде обсъдена от Съвета на Европейския съюз. В съобщението на
Комисията " Ангажиране, свързване и овластяване на младите хора: нова стратегия на ЕС за младежта " се
предлага съсредоточаване върху следните области на действие:





АНГАЖИРАНЕ: насърчаване на участието на младите хора в демократичния живот
СВЪРЗВАНЕ: сближаване на младите хора в целия ЕС и извън него с цел насърчаване на
доброволната ангажираност, мобилността с учебна цел, солидарността и междукултурното
разбирателство
ОВЛАСТЯВАНЕ: подкрепа за овластяването на младите хора чрез качество, новаторство и
признание за работата с младежта

Новата стратегия ще се основава на достиженията на предишната, като ще подобрява нейната
достъпност, разпознаваемост и въздействие, за да се гарантира по-добро участие на младите хора.
В стратегията ще се обръща специално внимание на:






Достигането до всички млади хора: Със стратегията следва да се преследва стремежът за
подобряване на перспективите пред всички млади хора независимо от тяхната среда или
социален статус. Програмата „Еразъм+ за младежта“ разполага с необходимото, за да достигне
до младите хора с по-малко възможности, които представляват над 36 % от нейните
бенефициери. Въпреки това са необходими повече действия, за да бъдат политиката на ЕС за
младежта и програмата „Еразъм+“ наистина приобщаващи.
Обхващането на нивата от глобалното до местното: Младите хора са ангажирани с
решаването на глобални предизвикателства, и особено на целите за устойчиво развитие. От
друга страна, овластяването на младежта започва на най-непосредствено равнище и зависи от
разнообразната ситуация на младите хора. Чрез сътрудничеството в ЕС по въпросите на
младежта следва да се изграждат по-добри връзки със създателите на политики и прилагащите
ги на регионално и местно ниво и да се насърчават инициативите на младежта на найнепосредствено равнище.
… и на виртуалния свят: Цифровите технологии коренно промениха живота на младите хора по
много начини и политиките трябва да отразяват и възможностите, и предизвикателствата, като
се използва потенциалът на социалните мрежи, на младежта се осигуряват цифрови умения и се
насърчават критичното мислене и медийната грамотност.

За повече информация: https://ec.europa.eu/youth/
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Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново
с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията,
публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза.

