Протокол от заседание на Национална работна група за изпълнение на
Диалог по въпросите на младежта в ЕС
30.06.2020 г. 14:30 ч.,
Министерство на младежта и спорта
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.
2.
3.
4.

Нова Заповед за Национална работна група.
Изминали дейности.
Предстоящи дейности.
Разни.

Заседанието бе открито от г-н Мирослав Цеков – главен секретар на Национален
младежки форум и резервен член на Национален младежки форум в НРГ. Той благодари на
всички присъстващи, както и на тези, които се включиха онлайн чрез платформата Zoom.
По дневния ред:

1. Нова Заповед за Национална работна група
По първа точка от дневния ред г-жа Милена Андреева – директор на дирекция
„Младежки политики“ в ММС, изрази готовност ММС да инициира процедура по изготвяне
на нова заповед, която ще е със срок на действие от 1 година и половина, съгласно
препоръките на ЕС. Тя ще обхваща триото Германия-Португалия-Словения, като ще
включва приоритетите на новия цикъл, както и съответните задачи. Работната група взе
решение в срок до 10.07.2020 г. организациите и институциите, които имат промяна в
членовете на Работната група, да уведомят Министерството на младежта и спорта съгласно
Правилата за работа.

2. Изминали дейности
Г-н Цеков обобщи изминалите дейности от 7-мия цикъл по въпросите на младежта в ЕС
с тематичен приоритет „Създаване на възможности за младите“. Целите на този цикъл бяха
свързани с изработване на нова рамка на Диалога на ЕС и фокус върху качествена заетост,
качествена младежка работа и създаване на възможности на младите хора от малки
населени места. Извършените дейности включват провеждане на анкетно проучване, в
което са взели участие 436 младежи, 4 обучения с 95 участници, 6 срещи по места – Добрич,
Пазарджик, Перник, Разград, Дупница и Рударци, както и Национална конференция през
месец февруари тази година, в която са взели участие 75 души от различни
неправителствени организации, представители на местна и държавна власт и други
заинтересовани страни.

През 2018 г. по идея на НМФ и Европейския младежки форум, е направен мапинг на
младежките пространства в Европа, което пряко кореспондира с цел № 9 от Европейските
младежки цели – „Пространство и участие за всеки“. България е посочила 52 младежки
пространства като в края на 2020 година предстои вторичен мапинг, в който всички
организации ще могат да се включат.
През изминалите месеци НМФ активно е работил върху позиционирането на Диалога
на ЕС. За целта е изработена изцяло нова платформа, включваща цялостно визуално
изграждане на Диалога на ЕС. В нея се съдържа информация за циклите по Диалога до
момента, целите и дейностите по проекта в момента в България. Предвижда се да бъде
интегрирана секция за онлайн участие, в която да се намират консултациите по Диалога.
Основната идея е платформата да придобие широка популярност сред повече млади хора.
Изработени са два варианта за лого като в срок до 10.07.2020 г. всяка
институция/организация, членуваща в НРГ, може да даде своя глас чрез имейл до НМФ.
Можете да разгледате платформата на адрес: www.youth-dialogue.bg

3. Предстоящи дейности
НМФ изработва информационна кампания, свързана с представяне на 8-мия цикъл на
Диалога – „Европа за младите – Младите за Европа; Пространство за Демокрация и
участие“. Кампанията ще бъде проведена основно в социалните мрежи и ще е със срок на
действие до края на годината. Основната идея е да се повиши разпознаването на
Европейските младежки цели и да се обхванат повече млади хора.
До края на годината предстои дискусия относно мапинга на младежките пространства,
на която ще бъдат поканени всички членове на Работната група. Очаква се до края на месец
юли да пристигне пакетът с указания за провеждането на новите консултации, като НМФ
се надяват, че тази година с общи усилия ще обхванем още повече млади хора. Германия е
планирала да проведе младежката конференция през месец ноември в зависимост от
епидемичната обстановка. Предвидени са 2 обучения по темата „Въведение в Диалога на
младежта“, както и няколко срещи по градове до края на календарната година.

4. Разни
Работната група определи срок до 10.07.2020 г. за изпращане на предложения относно
отговорности, задачи и приоритети на Националната работна група, които да бъдат
включени в новата Заповед и Правилата за работа. Следващото заседание ще бъде през
месец август.

