Протокол
от заседание на Обществения Съвет по въпросите на младежта към
министъра на младежта и спорта
30.10.2020 г.
Sofia 2020 Event Space, бул. България № 1, 09:30-14:30 ч.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Годишен доклад за младежта за 2019 г. и резултати от проведено национално
социологическо проучване;
2. Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.;
3. Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в
ЕС – представяне на Националната работна група и нейните дейности;
4. Представяне на концепция за събитие на Министерство на младежта и спорта по
случай 5-ти декември „Международен ден на доброволеца“;
5. Национална информационна система за младежта – актуализиране;
6. Бъдещи събития


Представяне на платформата „Младежки кореспондент Youth Wiki“;



Европейска конвенция за младежка работа;



Следващо заседание на Обществения съвет;

7. Разни.
Заседанието бе открито с приветствие на заместник-министъра на младежта и спорта
г-н Николай Павлов, който благодари на всички за присъствието и спазването на
противоепидемиологичните мерки и представи дневния ред.
По дневния ред:
1. Годишен доклад за младежта за 2019 г. и резултати от проведено национално
социологическо проучване.
По първа точка от дневния ред г-н Павлов запозна аудиторията със съдържанието на
Годишния доклад за младежта за 2019 г., като информира относно проведеното
национално статистическо проучване за целите на доклада. Също така представи
статистически данни и съответните реализирани проекти и програми от ресорните

институции по всяка една от приоритетни области на Националната стратегия за
младежта.
Сред акцентите, които г-н Павлов изведе от Доклада за младежта, бяха:
•

Все още не е висок процента на участниците в неформални обучение, но все пак

се забелязва повишаване на интереса на младите хора към този вид дейности;
•

Повишава се грижата за хората в неравностойно положение;

•

Развитие на младежкото доброволчество – 68% от младите хора споделят, че биха

участвали в доброволчески инициативи;
•

Младите са оптимисти за живота си и перспективите пред тях. Развиват се

политики за младите в малките населени места;
•

Превенция на престъпността – отчита се високо доверие от младите към

полицията. Близо половината млади хора биха се обърнали за помощ именно към
полицията.
Общественият съвет беше информиран, че Докладът е приет от Министерски съвет и
предстои разглеждането му от Народно събрание, след което документът ще бъде
публично достъпен.
Г-жа Милена Андреева, директор на дирекция „Младежки политики“ към ММС,
приветства участниците в Обществения съвет и им благодари за тяхната работа и
мотивация. Тя представи резултатите и от национално социологическо проучване,
проведено сред всички възрастови групи над 18 г. с оглед придобиване на цялостна
представа относно нагласите на обществеността по отношение на младежките политики
в края на периода на действие на настоящата Национална стратегия за младежта. В
рамките на проучването, с размер на извадката 1 002 ефективни интервюта, са зададени
шест въпроса сред които „Доколко се чувствате ангажирани към въпроси, свързани с
благосъстоянието на младите хора?“, „Според Вас лично кои са ценностите на младите
българи, които следва да се изграждат и развиват?“, ,,Държавната политика за младежта
трябва да бъде насочена в по-голяма степен към изграждане на материална база или
развитие на уменията на младите хора, в малките населени места и селата или в поголемите/областни градове?”

Беше подчертано, че от отговорите става ясно, че младежките приоритети, които са
най-важни според запитаните, съвпадат със заложените такива в проекта на Национална
стратегия за младежта след 2021.
Г-жа Розалина Недкова от Дружество за ООН в България отправи молба да бъде
предоставена за служебно ползване на Обществения съвет разбивка по възраст на
респондентите по всеки въпрос.
2. Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.
По втора точка г-н Николай Павлов запозна Обществения съвет с процеса по
разработване на нова Националната стратегия за младежта за периода 2021-2030 г. Той
обърна внимание на проведените 13 консултации по градове с младежи, младежки
организации, представители на заинтересованите страни и местните власти. Също така
запозна аудиторията с работата на сформираната през м. март т.г. Междуведомствена
работна група за разработването на оперативни цели и мерки.
Заместник-министърът представи визията на Националната стратегия и почерта, че
стратегията не е статичен документ и е възможно в десетгодишния период спрямо
нуждите и промените в общество тя да претърпи промени. Той представи трите основни
приоритетни стратегически оси на проекта на Националната стратегия за младежта и
всички приоритетни области, които са част от тях. След което премина към детайлно
представяне на всички предизвикателства по приоритетни области и конкретните мерки,
които са заложени в проекта на Стратегията.
По време на представянето г-н Павлов и г-жа Андреева подчертаха, че голяма част от
приоритетите в стратегията са изведени от младите хора по време на работата с тях в
различни консултативни процеси и съвместна работа. Пример за това е темата за борба
с екологичните проблеми и опазване на околната среда. Заместник-министъра завърши
представянето на проекта на Стратегията като заяви, че ще продължи възможността да
се говори по проекта на документа и подчерта, че всички идеи, предложения и коментари
ще бъдат разгледани. Той подкани присъстващите да изкажат техните коментари по
представения проект на Националната стратегия за младежта 2021-2030 г.
Пръв думата взе г-н Ахмед Куйтов от Сдружение „Преспективи“ от гр. Свищов,
който разказа личния си опит в работата си в малките населени места като подчерта, че
има нужда от обучения и информационни кампании за местни лидери и местната власт

в малките населени места по отношение на европейските ценности и необходимостта от
активно включване на младите хора от съвсем ранна детска възраст.
Розалина Недкова от Дружество на ООН в България поздрави екипа за добре
свършената работа и включените теми по отношение на дигитална младежка работа,
младежки пространства и др. Тя отправи коментар по отношение на мерките свързани с
противоепидемиологичната обстановка и предложение да се обобщи мярка относно
справяне на младежите с форсмажорни обстоятелства и кризи генерално.
Адела Бозмарова, Национален младежки форум (НМФ), взе думата и поздрави ММС
за работата и подробностите, с които бяха представени мерките в стратегията. Тя
отбеляза, че има огромно препокриване с работата на НМФ и техните приоритети, както
и с Европейската младежка стратегия. Тя попита дали ще има време за подготовка от
тяхна страна по време на публичното обсъждане на проекта на стратегията преди
нейното приемане.
Станимир Бояджиев, председател на Български младежки червен кръст (БМЧК)
отново благодари и сподели, че подобно на колегите от НМФ, очакват документа да им
се предостави, за да включат техните коментари и добри практики и подчерта, че екипът
им е готов да съдейства максимално в процеса на приемане и влизане в действие на
Националната стратегия за младежта 2021-2030 г. Той също така изрази позиция, че
подкрепата на БМЧК по отношение на Годишния доклад за младежта 2019 г. продължава
да е валидна и по отношение на проекта на стратегията.
Обсъдени бяха последващите действия в процеса на консултации, като ще бъдат
приветствани писмени коментари от членовете на Обществения съвет, както и
последващата процедура по обществено обсъждане на документа. Госпожа Андреева и
господин Павлов заявиха, че ще има достатъчно време за обсъждане и представяне на
мнения по проекта на стратегията, който е изготвен след много обсъждания и съвместна
работа с други институции, но ММС остава гъвкав по отношение на предстоящи
промени по проекта на стратегията.
Наталия Делчева, Фондация „Подари усмивка“ повдигна въпрос по темата за
неформалното образование, което не е насочено във формалното образование и дали е
възможна съвместна работа с МОН по отношение на въпросите на неформалното
образование и неговото застъпване в системата на формалното образование и училищна
система, което според нея може да спомогне много особено в групата на NEETs (Not in
Education, Employment, or Training).

Госпожа Андреева заяви, че този въпрос е важен и основен и за екипа на
Министерство на младежта и спорта и подкани госпожа Делчева да отправи конкретни
предложения, като я увери, че въпроса е в обхвата и на проект по отношение на
стандартизирането на младежки услуги в страната, по който в момента Министерство на
младежта и спорта работи.
3. Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на
младежта в ЕС – представяне на Националната работна група и нейните
дейности.
Г-жа Андреева представи цялостна информация относно работата на Националната
работна група. Тя запозна членовете на Обществения съвет с предварителната процедура
за избор на членове, както и двете заповеди на министъра на младежта и спорта Красен
Кралев за сформиране на работната група от 17.01.2020 г. и 31.07.2020 г., респективно.
Г-жа Андреева информира относно състава на работната група, както и функциите и
задачите, които тя изпълнява. Също така, беше предоставена информация относно
обсъжданите теми на проведените заседания през годината. Беше подчертан процесът на
консултации по време на настоящия цикъл „Европа за младите – Младите за Европа:
Пространство за демокрация и участие“, който ще бъде разделен на два етапа. Всички
младежки организации бяха поканени да разпространят онлайн анкетата до своите
членове.
4. Представяне на концепция за събитие на Министерство на младежта и
спорта по случай 5-ти декември „Международен ден на доброволеца“.
Г-жа Андреева припомни

параметрите на

миналогодишното

честване на

Международния ден на доброволеца. Предишното издание е било разделено в три
подгрупи – доброволческа организация, доброволческа мисия и доброволец на годината.
Взе се решение тези категории да се запазят. Госпожа Милена Андреева представи идея,
която е свързана с предстоящата Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. и
провеждането на доброволчески конкурс за изработка на лого (визуална идентичност) на
четирите ключови думи („Автономност“, „Ангажираност“, „Партньорство“ и „Бъдеще“)
към Националната стратегия за младежта. Идеята е приветствана.
Първо думата взе г-жа Юлия Иванова от Българска младежка асоциация, като запита
кой ще оценява тези предложения за визуализация и лога и предложи да се осъществи

връзка с Българската дизайнерска група, неправителствена организация, която се
занимава с изработка на лога и визуализации.
От БМЧК подчертаха, че подкрепят петото юбилейно издание на деня на доброволеца
и сподели опита на организацията, която миналата година е била наградена в категория
„Доброволческа организация“, което е било много стимулиращо за доброволците.
Златина Тодорова от ЕСН България отбеляза, че е харесала номинирането и избора
на организации, което е много стимулиращо за всяка мисия, доброволец и организация
и всеки да е награден.
Получи се предложение да се включи нова категория, която да припознае местни
структури,

от

частния

сектор

или

общини

и

читалища,

които

подкрепят

доброволчеството и популяризирането му.
БМЧК отбеляза, че е имало дискусия на миналогодишния Обществен съвет с такова
предложение и изрази мнение, че въвеждането на общини и други структури не е
подходящо, защото се търси символика и стимулиране на младите и по тази логика не
бива да се включват институциите.
Господин Павлов отбеляза, че не бива да се измести фокуса на празника и подчерта,
че е важно да се остави акцента върху доброволеца. Госпожа Андреева заяви, че
заключението от обсъжданото в рамките на предишното заседание на Обществения
съвет е било, че е важно да се остави фокуса върху младите хора.
5. Национална информационна система за младежта.
Г-жа Андреева представи платформата и визуална графика на менюто към настоящия
момент. Тя запозна членовете с планираните промени в основното меню на сайта, което
е било изведено като предложение по време на предишното заседание на Обществения
съвет. Бяха представени и промени свързани с програмите на национално ниво и
информацията свързана с тях. Предложението да бъде включена информация на сайта
относно състава, задачите и работата на Обществения съвет беше прието единодушно.
6. Бъдещи събития


Членовете на Обществения съвет бяха запознати с поканата за участие в публично
представяне на Европейската платформа „Youthwiki“, което ще се състои на
09.11.2020 г. в пространство „Мисия 23“. Обърнато е внимание, че има

задължителна предварителна регистрация за присъствие до 30 души и онлайн
излъчване във фейсбук страницата на НИСМ за останалите.


Госпожа Андреева представи Европейската конвенция за младежка работа, която
ще се състои онлайн в периода 7-10 декември 2020 г. Тя информира относно
проведената публична процедура по избор на български делегати за участие в
Конвенцията, както и предстоящата среща на делегатите, която следва да бъде
организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси.



Следващо заседание на Обществения съвет – планира се изнесено заседание на
обществения съвет подобно на това през 2019 г. в град Пловдив. Заседанието,
евентуално, ще се състои през месец декември, като формата му ще бъде
съобразена с епидемиологичната обстановка в страната. Има покана от
организацията ,,Ви Арт” заседанието да се проведе в град Пазарджик.

7. Разни
Не са предложени други теми за обсъждане.

