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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА 

 
 

 

 

 
С резолюция на ООН на 12 август 1999 година е обявен Международния ден на младежта. 

Общото събрание препоръчва на тази дата да бъдат организирани публични събития и инициативи в 

подкрепа на този ден. По този начин да се предизвика по – голямо разбиране към Световната програма 

за действие за младежта през 2000 г., както и след това. 

ООН разработва рамка с три основни цели: повишаване ангажираността и инвестирането в младежта; 

повишаване на младежкото участие; повишаване на междукултурното разбирателство сред младите. 

В България за първи път 12 август се отбелязва официално през 2007 година 

Тази година за отбелязване на този ден, Министерството на младежта и спорта организира младежко 

изложение и фестивал на цветовете. Домакин на събитията е Община Бургас. Място на провеждането -  

Морската градина.  

Мотото: „Да преобразим нашия свят“ е с фокус върху Цел №4 от Целите за устойчиво развитие 2030 - 

„Oсигуряване на приобщаващо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през 

целия живот за всички“. 

 

СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА ПЕРИОДА 2019—2027 Г 

В края на 2018 година бе публикувана Резолюция на Съвета на Европейския съюз и на представителите 

на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно рамка за европейско 

сътрудничество по въпросите на младежта: стратегия на Европейския съюз за младежта за периода 

2019—2027 г. (2018/C 456/01) 

В нея се посочва „Въз основа на опита и решенията във връзка със сътрудничеството в областта на 

младежта през последните години стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 

г. има за цел да се справи със съществуващите и предстоящите предизвикателства, пред които са 

изправени младите хора в цяла Европа. Стратегията на ЕС за младежта предоставя рамка от цели, 

принципи, приоритети, основни области и мерки за сътрудничество в областта на политиката за младежта 

за всички заинтересовани страни, при надлежно отчитане на съответните им компетентности и принципа 

на субсидиарност. 
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Посочват се още следните общи цели: 

„Чрез сътрудничеството в ЕС по въпросите на младежта следва да се извлече максимално възможното от 

потенциала на политиката за младежта. Това сътрудничество насърчава участието на младите хора в 

демократичния живот в съответствие с член 165 от Договора за функционирането на ЕС. То подпомага и 

социалното и гражданското участие и има за цел да гарантира, че всички млади хора разполагат с 

необходимите ресурси, за да участват в обществения живот. 

През следващите години стремежите в рамките на стратегията ще бъдат: 

— Да се дава възможност на младите хора да бъдат архитекти на собствения си живот, да се подпомага 

тяхното личностно развитие и постигане на автономност, да им се позволи да изграждат своята 

устойчивост и да се подсигуряват с умения за живота, за да се справят с променящия се свят. 

— Да се насърчават младите хора и да им се предоставят необходимите средства да бъдат активни 
граждани, носители на солидарност и положителна промяна, вдъхновявани от ценностите на ЕС и 
европейската идентичност. 

— Да се подобряват решенията в областта на политиката по отношение на тяхното въздействие върху 

младите хора във всички сектори, по-специално заетостта, образованието, здравеопазването и 

социалното приобщаване. 

— Да се допринася за изкореняването на бедността сред младежите и всички форми на дискриминация, 

както и да се насърчава социалното приобщаване на младите хора.“ 

 

Пълният текст на резолюцията може да прочетете тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=BG 

 

 

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. 

Европейски информационен център  –  Европа Директно, Велико Търново  

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 П.К. 345 
5000 Велико Търново 
Тел +359 62 605060 
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