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Въведение
Настоящият документ с препоръки за политики помага на отговорните за 
създаването на политики да засилят диалога с младежките лидери. Фокусът 
е върху различните нива на формиране на политики: организационно, 
местно, регионално и национално. Препоръките са създадени като част 
от проекта APEL, финансиран по програма Еразъм+, който има за цел да 
предостави на младежките работници необходимите методологии и ресурси 
за овластяване на младежките лидери, така че те да могат по-ефективно 
да насърчават участието на младите хора в процеса на формиране на 
политики.

Бихме искали да повишим осведомеността относно значението на 
осигуряването на младежка гледна точка от самото начало на процеса на 
изготвяне на политики. Смятаме, че е важно да започнем да включваме 
младежката перспектива още при планирането на важни политики. Освен 
това бихме искали да допринесем за подобряване на разбирането за това 
как да се ангажират младите хора по устойчив начин.

Този документ има за цел да предостави нов вид информация  по системен 
въпрос, свързан с осигуряването на активно участие на младите хора в 
процесите по изготвяне на политики. Документът предлага на взимащите 
политически решения конкретни идеи как да скъсят дистанцията между 
тях и младите хора.

1.1. Какво представлява проектът APEL?

Наблюдаваме устойчива тенденция, при която дори в страни с 
дългогодишни традиции в участието на младежите във формирането на 
важни политически инициативи, в крайна сметка, окончателните решения 
се вземат от “властимащите”, които в повечето случаи са възрастни. 
Това е междусекторно предизвикателство, което изисква системни 
действия. Тъй като сме реалисти, че всички фактори, поддържащи това 
предизвикателство, не могат да бъдат адресирани посредством един 
проект, съсредоточихме усилията си върху конкретен елемент, а именно 
ролята на младежкото лидерство за насърчаване на продължаващото 
активно включване на младите хора.



Нашите организации представляват различни региони в Европа: Централен (Словения 
и Австрия), Източен (България) и Западен (Нидерландия). Мисията на нашия проект е 
в съответствие със Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г., в която се подчертава 
необходимостта от подобряване на качеството на работата с младите хора. Държавите 
- членки на ЕС, се насърчават да се съсредоточат върху развитието на диалога и 
механизмите за участие на всички равнища на вземане на решения.

Общата ни цел е да предоставим необходимата методология и ресурси за овластяване на 
младежките лидери, така че те да могат по-ефективно да насърчават участието на младите 
хора в процеса на изготвяне на политики на местно, национално и евентуално европейско 
равнище. Чрез овластяването на младежките лидери подкрепяме политическия диалог 
по възходящ начин. С други думи, и в по-метафоричен смисъл, ще дадем възможност на 
младите хора да бъдат първите, които “протягат ръка” за диалог, свързан с политиката.

За тази цел създадохме комплект коучинг карти и наръчник за обучение на младежки 
работници. Тези иновативни инструменти могат да подпомогнат младежките работници 
в провеждането на обучения за овластяване на младежки лидери, като по този начин 
подобрят техните лидерски умения за представяне на гласа на младежите и утвърждаване 
на младежката гледна точка в диалога с политиците. Инструментите предлагат гъвкава 
употреба за различни видове обучения и възможности за коучинг, като по този начин 
осигуряват подкрепа в работата по овластяване на младежите.

Тестето с коучинг карти, наречено “ЙоКо карти” поставя фокус върху лидерството. 
Широкият спектър на приложение на картите дава възможност на младежките работници 
да ги използват в различните етапи на обученията за овластяване на лидерството. 
Младежките работници могат да използват картите, за да подпомагат младежките 
лидери в развитието на лидерските им умения, да се включват активно в процесите на 
формиране на политики и да ги подготвят за взаимодействието им с политиците.

В ръководството за обучение сме обобщили актуалния опит в областта на работата с 
младежи на ниво партньорски организации, партньорски държави и ЕС. Добавихме 
някои новаторски елементи, основани на наративния подход и работата по системни 
констелации. С помощта на това ръководство и коучинг картите младежките работници 
могат да работят с младежки лидери за развитие на техните лидерски умения и да ги 
направят по-активни, когато става въпрос за участие в изготвянето на политики.

Дългосрочното въздействие на проекта APEL се изразява в разширяване на капацитета 
на младежките общности за активно участие в процесите по изготвяне на политики. По-
засиленото участие на младите хора в диалозите за формиране на политики ще доведе до 
приемане на политически решения, които са по-близки до нуждите на общностите, а оттам 
и до положителни и устойчиви резултати.
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1.2. Как стигнахме до препоръките за политици?

Както материалите в ръководството, така и “картите ЙоКо” бяха прегледани и адаптирани 
за нуждите на всяка страна партньор чрез проведени фокус групи и пилотни дейности с 
младежки работници.

В резултат на тези дейности успяхме да съберем всеобхватна  как да насърчим диалога 
между младежите и политиците. Събраните данни бяха съпоставени с добрите практики в 
европейски мащаб.

Основните въпроси, които разгледахме във връзка с настоящите препоръки, са: 
• Как да мотивираме отговорните за създаването на политики да ангажират младежките 

лидери в дългосрочен план? 
• Как да се създадат механизми и условия за продуктивен диалог между младежите и 

политиците?
• Как да се насърчи активното участие на младите хора?
• Как да се създадат повече възможности за професионализиране на младежкото 

лидерство?

В приложенията могат да се открият добри практики и препоръки от различните страни 
партньори.

1.3. Да споделим наученото

Препоръките за политики могат да бъдат пренесени в други страни, където има подобна 
нужда. Нашето предварително проучване потвърждава, че въпросите, които разглеждаме, 
са от общоевропейско значение, което подчертава необходимостта тези препоръки да 
бъдат приети от съответните политици в цяла Европа.

Препоръките са на разположение на английски език, и на езиците на всички партньори 
(словенски, български, нидерландски, немски) и бяха използвани през последните месеци 
на проекта, за да се осигури подкрепата на вземащите решения за насърчаване на подхода 
на нашия проект за осигуряване на активно участие на младите хора. 



Ключови препоръки

Въз основа на информацията, която получихме от различни заинтересовани 
страни, с които се срещнахме и разговаряхме по време на проекта, и 
на база събраните от нас добри практики, които също са част от този 
документ, предлагаме следните препоръки за действие.

2.1. Обучение на младежки работници и 
младежки лидери

Овластяването на младежките работници е от особена важност за 
успешното прилагане на стратегиите за работа с младежта. Това ще им 
даде възможност да насърчават младежките лидери не само да участват в 
планираните дейности в описаната рамка, но и да поемат по-активна роля 
и да създават свои собствени пътища по начин “отдолу нагоре”, а не “отгоре 
надолу”. Стартирайки инициативи или проекти от собствената си гледна 
точка и превръщайки се в глас на младите хора в своите общности, те ще 
могат да започнат диалог с политиците по проактивен начин.
   
За да се насърчи участието на младежи с различен произход, е от съществено 
значение младежките работници да се насочват към потенциални младежки 
лидери от всички общности и да ги подпомагат в развитието на лидерските 
им умения, необходими за подпомагане на участието на младите хора в 
процесите на изработване на политики. Следователно предизвикателствата 
пред инициаторите на процесите на участие са да достигнат до млади хора 
с различни социални характеристики, да отговорят на различни нужди и да 
обърнат голямо внимание на факта, че наистина всеки може да участва. 
Започвайки на местно ниво, тези процеси могат да достигнат национално 
или общоевропейско равнище на устойчивост.

2.2. Обучение на определящите политиките

Изглежда, че създателите на политики все още са съсредоточени върху 
старите начини за включване на младежите в процеса на формиране на 
политики. Те използват традиционни начини на общуване и диалог. Това 
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изисква от младежите да положат огромни усилия, за да се адаптират към този начин на 
работа. Вместо да канят младежите в “своя свят” и да изискват от тях да се адаптират, 
създателите на политики трябва да влязат в света на младежите и да се адаптират към 
техния начин на мислене, работа и общуване.

Младите хора например често не разпознават темите, от които се интересуват, като 
политика. С други думи, от решаващо значение е комуникацията с младите хора да бъде 
изчерпателна и да се фокусира върху правилните теми. Така например, ако им кажете, че 
трябва да гласуват, това няма да се получи. Ако обаче ги въвлечете в дискусия по теми, 
които ги интересуват, в края на краищата те дават полезни решения и идеи за политиката 
по проактивен начин, изразявайки своите нужди и загриженост.

Ето защо препоръчваме на създателите на политики да бъдат обучавани от младежки 
работници да мислят от младежка гледна точка и да използват начина на действие на 
младите хора. Младежките работници са добре запознати с начина, по който младежите 
мислят, действат и общуват. Те могат да помогнат на политиците да „влязат в обувките“ 
на младежите. 

Примери за “влизане в света” на младежите: 
• Отидете на събитие, облечени с тениска и къси панталони, отидете в заведение или места, 

където има млади хора, и контактувайте с тях.
• Участвайте в младежки събития.
• Посещавайте различни младежки организации и техни структури, за да добиете представа 

за обхвата на работата им.
• Използвайте канал в YouTube за комуникация.
• Помолете младите хора да управляват каналите в социалните медии на организация, 

която разработва политики.  
• Организирайте редовни пикници в парка на всеки три месеца с участието на политици, 

младежки лидери и младежки организации

2.3. Провеждане на интерактивни срещи

Срещите са чудесен начин за включване на младежите в процеса на създаване на 
политики. Проектирайте събитията по такъв начин, че да привличат младите хора, като 
създавате срещите от тяхната гледна точка. Препоръчваме също така да използвате 
динамични, групови и творчески подходи, като например метода „Световно кафене“ или 
техниките на дизайн мисленето.



Примери за интерактивни срещи от представените в приложенията добри практики:
• Регулярни срещи на всеки три месеца с различни отдели на общината, по време на 

които младежите могат да изразят своите желания и виждания. Чрез тези срещи 
младите хора и общинските представители биха могли да установят нов постоянен 
канал за диалог.

• Срещи на по пица, по време на които да се запознаете един с друг. Без дневен ред! 
Може да има тема, но за предпочитане е да е отворено Световно кафене, за да се види 
ясно и открито какви въпроси и проблеми стоят на дневен ред, както за младежките 
лидери, така и за взимащите решения.

2.4. Създаване на достъпна правна и организационна 
инфраструктура

В много страни е трудно да се разбере правната и организационна инфраструктура. За 
да могат младежките лидери да участват в процеса на вземане на решения, те трябва да 
познават тази инфраструктура и да знаят кога, какво, къде и с кого да правят. 

Затова препоръчваме опростяване на тези инфраструктури и създаване на директни и 
ясни канали за комуникация. Може да отнеме известно време и усилия, но ние наистина 
смятаме, че в момента това е голяма пречка пред младежките лидери да се включват в 
процеса на създаване на политики.

В краткосрочен план предлагаме създаване на възможности за реализиране на по-
малки проекти с по-малко заинтересовани страни. Улеснете младежките лидери да 
кандидатстват с предложения за проекти и да осъществяват идеите си. Уверете се, че 
каналите за комуникация с (местната) власт са бързи и че съпътстващите документи са 
ограничени до необходимия минимум.

Два добри примера за структуриране на младежката политика са от Австрия и 
Нидерландия:
• В Австрия политиката за младежта е междусекторен въпрос, който обхваща всички 

министерства. Поради това програмите, свързани с младежта, могат да бъдат 
намерени във всички министерства. Една от грижите на Австрийската стратегия за 
младежта, която се координира от Федералното канцлерство, е да се засили работата 
в мрежа.     

• Младежки партии, които са свързани с националните политически партии-. По този 
начин младежите могат лесно да се свържат с политическата стратегия на партията- 
и да се учат от нея. В същото време младежката партия действа като партньор за 
вдъхновение и размисъл по политическите въпроси, свързани с  младежта.
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2.5. Осигуряване на ресурси на ниво ЕС

Друга сериозна препоръка за осигуряване на ефективен диалог е създаването на 
общоевропейска онлайн база данни с ресурси, достъпна за младите хора, младежките 
работници и създателите на политики. Ресурсите ще се фокусират върху това как те да 
достигат едни до други. 

Във връзка с това препоръчваме да се създаде онлайн общност за младежки лидери и 
политици от цяла Европа, където те да се срещат, за да споделят своите най-добри практики, 
проблеми, въпроси и идеи (от общността на Аз-ът към тази на Ние).



Пътят напред

Пътят напред има за цел да покаже посоката за успешно и устойчиво 
прилагане на резултатите от настоящия проект и препоръките, постигнати 
с обединените усилия на партньорите по проекта APEL, в стратегии за 
работа с младежи, свързани с различните условия в страните партньори.
 
Разработените в рамките на проекта APEL иновативни коучинг карти и 
наръчник за обучение ще позволят на младежките работници да насърчават 
младежките лидери не само да участват в планираните дейности в 
съответните рамки, но и да поемат по-активна роля и да създават свои 
собствени пътища по начин, който е по-скоро „отдолу нагоре“, отколкото 
„отгоре надолу“. Започвайки инициативи или проекти от собствената си 
гледна точка и превръщайки се в глас на младите хора в своите общности, 
те ще могат да започнат диалог с политиците по проактивен начин. 

Въпреки че има няколко добри примера за подобряване на ангажираността 
на младежите в политическия диалог на различни нива, някои области се 
нуждаят от подобрение, като например добри практики, които могат да 
бъдат приложени в ежедневната практика. 

За да се насърчи участието на младежите с различен произход, изглежда 
е от съществено значение младежките работници да се обърнат 
към потенциалните младежки лидери от всички общности и да им 
предоставят възможност за развитие на необходимите лидерски умения, 
за да подкрепят участието на младите хора в процесите на изготвяне 
на политики. Следователно предизвикателството пред инициаторите 
на процеси на участие е да достигнат до младежи с много различна 
социална ориентация, да отговорят на разнообразните нужди и да 
обърнат голямо внимание на факта, че наистина всеки може да участва. 
Започнали на местно ниво, тези процеси могат да достигнат национално 
или общоевропейско ниво по отношение на устойчивостта.

Непрекъснатият процес на обмен между младежките работници, 
политиците и младите лидери може да бъде подкрепен чрез повишаване 
осведомеността на младите хора,  че могат да допринесат за всички 
теми, които ги вълнуват, независимо от политическите позиции или 
институционалните рамки. 
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Съвместните действия, планирането и съвместното вземане на решения по въпроси, 
които са близки до сърцето на участниците, са различни от пренасянето на “политиката 
на възрастните” върху младите хора. Въпреки това ефективната младежка политика е 
необходима и като междусекторен въпрос - политически структури за и с младите хора. 
И накрая, става въпрос за право на глас и съвместно вземане на решения във всички 
области на живота и във всички действия, които засягат младите хора. Това засяга 
институциите, общините, младежките центрове и пазара на труда като част от живота на 
младите хора. 

Съществена препоръка за успешното прилагане на активното участие на младите хора в 
процесите на изготвяне на политики е създаването на мрежа от отговорни на политическо 
ниво, младежки работници и младежки лидери (по неформален начин) за обмен на идеи, 
добри практики, проекти и инициативи, както и методологии и ресурси за овластяване на 
младежките лидери на национално ниво и на ниво ЕС. 

Горепосочените препоръки са в съответствие с визията на Европейския младежки 
форум, обобщена в политически документ, наречен “Качествено младежко участие и 
представителство в институциите (ЕМФ, 2020г)1. При взаимодействието на партньорите 
по проекта APEL с младежки работници и младежки лидери можем да потвърдим 
актуалността на следните препоръки, направени от ЕМФ, които ще засилят диалога между 
създателите на политики и младежите на национално ниво. За да се консолидират тези 
препоръки, трябва да се предприемат следните конкретни стъпки:

• Насърчаване на качественото гражданство като част от неформалното или 
самостоятелното образование, за да могат младите хора да станат активни членове 
на своето общество.

• Създаване на нови и подобряване на съществуващите качествени механизми за 
участие и представителство на младите хора. Това означава да се създаде възможност 
за партньорство между създателите на политики, младите хора и младежките 
организации, за да формират заедно решенията, които оказват влияние върху живота 
на младите хора2.

• Осигуряване и разпределяне на финансова подкрепа, т.е. достатъчен бюджет за 
ангажиране на младежките организации в механизмите за участие и представителство 
на младежта на всички етапи (разработване, изпълнение, последващи действия и 
обратна връзка), но в същото време зачитане на тяхната автономност и независимост. 
Като пример, бюджетите в рамките на местните общини за младежки инициативи 
(за младежи и младежки лидери), ще насърчат ангажираността и автономността на 
младежките организации.

1 https://www.youthforum.org/policy-paper-quality-youth-participation-and-representation-institutions 

2 https://www.youthforum.org/policy-paper-quality-youth-participation-and-representation-institutions



• Преглед и отстраняване на всички правни или административни препятствия пред 
участието на младежите, като например социални, икономически и институционални 
пречки, конфликти с организационната култура (напр. много формална среда, която не 
е подходяща за младите хора) и процедури (напр. последните етапи от разработването 
и планирането на политиката могат да бъдат при закрити врати)3.     

• Осигуряване на качествени механизми за участие и представителство на младите 
хора, които позволяват обратна връзка между младежките представители и тези, 
които те представляват, като част от процеса на последващи действия.

• Гарантиране, че механизмите за участие и представителство на младите хора са 
част от дългосрочните институционални стратегии, работни планове и програми с 
формулирани цели и подцели, които се проверяват и актуализират, ако е необходимо

• Проактивен контакт с младежките организации и ясно рекламиране в младежките 
пространства на всички възможности за участие, като се използва ясен и приобщаващ 
език, който е достъпен и подходящ за целевите групи. 

• Гарантиране на открита, прозрачна и изчерпателна обратна връзка с всички млади 
хора, включени в съответните механизми за участие и представителство, в случай че 
очакваните резултати не са били постигнати.

• Гарантиране, че младите хора могат да изразяват мнението си по всички теми, които ги 
засягат, и че могат да го правят независимо от институционалната (правителствената) 
позиция. Създаване на пространство за обмен с участието на институции, младежки 
организации, млади хора и други заинтересовани страни.

3 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264283923-10-en/index.html?itemId=/content/component/9789264283923-10-en 

http://?
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За създателите на политики червената нишка на всички примери и добри практики за 
укрепване на диалога с младежките лидери е да се направи реална връзка с младежкия 
свят. Вместо да канят младите хора в своя, създателите на политики могат да посещават 
местата, където младите хора прекарват времето си, и да установят контакт по неформален 
начин.

Дългосрочното въздействие ще бъде създаването на капацитет на младежките общности 
за проактивно участие в процесите на изработване на политики. Засиленото участие на 
младите хора в диалозите за изготвяне на политики ще доведе до приемане на политически 
решения, които са по-близки до нуждите на общностите, което е предпоставка за постигане 
на положителни и устойчиви резултати.



СЕДМИ АВСТРИЙСКИ ФОРУМ ЗА МЛАДЕЖКА СТРАТЕГИЯ 2017

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТА ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/jugend/jugendstrategie/kompetenzzen-
trum-jugend/forum-jugendstrategie/forum-jugendstrategie-20171215.html

ЦЕЛ

Австрийската стратегия за младежта е постоянен процес на укрепване и 
доразвиване на политиката за младежта. Една от основните й характеристики е 
активното участие на младите хора и експертите на всички нива.

ЗАДАЧИ

Като част от Австрийската стратегия за младежта, целта на редовните форуми е 
да информират заинтересованите страни за дейностите и мерките в областта на 
младежката политика в широк и междусекторен план и да се обсъждат технически 
въпроси.  
Поради пандемията форумът трябваше да прекъсне. Планира се той да продължи 
през 2021/2022 г.

МЕТОДИ

• Структурен диалог
• Представяне на възможности за участие на младите хора  
• Ролеви игри 
• Инструменти за самооценка, интерактивна карта на Австрия, стена с идеи и 

информация
• Работилници
• Въпроси и отговори

3.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

Добри практики от 
партньорските страни
3.1.1. Добри практики от Австрия в областта на 
младежкия диалог на национално равнище
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СЕДМИ АВСТРИЙСКИ ФОРУМ ЗА МЛАДЕЖКА СТРАТЕГИЯ 2017

ФОРМАТ

Темата на седмия форум беше как конкретно могат да се проектират вдъхновяващи 
процеси на участие с младите хора. Форумът се проведе в рамките на един ден, като 
включваше 15 тематични секции, които да информират участниците за широкия 
спектър от възможности за участие.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Всички лица, които се интересуват от младежка политика.

ГОЛЕМИНА НА ГРУПАТА

Големи и по-малки групи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Форумът се проведе в 15 тематични секции, като всяка секция беше с 
продължителност около 40 минути, така че имаше възможност за присъствие в 
максимум 3 секции по време на форума:
1. Федерален младежки съвет
2. Младежта в Европа - какво следва? Структурен диалог
3. Възможности за участие на младите хора, диференцирани по области на 

живота
4. Формална Европа среща неформална Европа - работа в мрежа между 

училищата и младежката работа
5. Опазване на климата - нека се включим! Ролева игра за опазване на климата. 

Опростена симулация на конференция на ООН по въпросите на климата.
6. Polarstern - Открий и порасни. Представяне на стартиращо социално 

предприятие
7. Младежка екологична платформа JUMP
8. Младежка здравна конференция във Виена
9. Участието на младите хора е важно. Инструменти за мотивиране на лицата, 

вземащи решения.
10. Млади и ангажирани: младежи с въздействие. За обхвата на проектите за 

участие на младите хора.
11. Aha plus - система за признаване на ангажирани млади хора
12. Младежкият екип на Aha се представя!
13. Презареждане на структурния диалог
14. Младежки делегати - Федерално младежко представителство (BJV)
15. Бъдете активни - младите хора говорят, помагат за формирането!
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ОЦЕНКА

В последния кръг денят беше отразен в малки групи. След това имаше възможност 
да се споделят основните изводи и размисли в пленарна зала. 

РЕЗУЛТАТИ

Форумът разкри как вдъхновяващи процеси на участие с млади хора могат да 
бъдат проектирани конкретно, създавайки впечатление за разнообразието от 
съществуващи възможности.     
Връзки:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr : f3cd4e6b-7657-48d9-aa2d-
106eae14a312/Dokumentation_7_Forum_Jugendstrategie_2017.pdf
Image credits: © ÖGUT, © BMFJ/Theissig

СНИМКИ
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АВСТРИЙСКИЯТ МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТА ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

https://www.parlament.gv.at/SERV/KJ/JP/WJP/index.shtml
https://www.reininsparlament.at

ЦЕЛ

На младите хора редовно се предоставя възможност да участват в Младежкия 
парламент, да надникнат зад кулисите на парламентарната работа и да станат 
парламентаристи за един ден. Това е начин младите хора да придобият по-добра 
представа за политиката и за това как да изразяват мнението си.

ЗАДАЧИ

Активното участие в политиката е особено важно за младите хора и Младежкият 
парламент има за цел да допринесе за това. Опитът за работа в политиката и 
поемането на ролята на политик от самите тях трябва да насърчи младите хора да 
вземат активно участие в ежедневната политика по-късно.

МЕТОДИ

• Активно слушане
• Презентация
• Структурен диалог

ФОРМАТ

Младежкият парламент е с обща продължителност два дни. На всеки младежки 
парламент се задава тема за деня, по която участниците работят в клубове по 
време на събитието. На срещите на клубовете и комисиите младежите обсъждат 
за какво се борят, какви мнения поддържат или по кои въпроси може да има 
компромиси с други клубове. Освен това трябва да се подготвят изказвания за 
пленарното заседание и да се обсъди евентуален подход към дискусия с другите 
клубове.
Основният момент е пленарният дебат, на който младите хора правят своите 
изказвания и обсъждат законопроекта. При окончателното гласуване се решава 
дали законопроектът ще бъде приет или отхвърлен.
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ЦЕЛЕВА ГРУПА

Ученици и стажанти от Австрия

ГОЛЕМИНА НА ГРУПАТА

Повече от 30 участници

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Участието в младежкия парламент, както и нощувката в младежки хостел, храната, 
пътуването до и от събитието са безплатни за училищата и фирмите. Учителите и 
учениците/стажантите могат предварително да изтеглят подготвителни материали от 
уебсайта на инициативата.
Ден 1
В този ден участниците се запознават със сградата на парламента и с най-важните 
хора, които ще ги придружават на следващия ден. Те имат подготвителни сесии за 
сформиране на клубове и подготовка за темата с експерти.
Ден 2
През този ден ще се проведат дискусии и дебати, участниците ще се занимават с 
темата за младежкия парламент, ще се срещнат с парламентаристи, ще проведат 
заседания на клубове и комисии и ще вземат участие в пленарна сесия, на която ще 
проведат гласуване.

ОЦЕНКА

Няма официална оценка на дейността. След младежкия парламент резултатите се 
публикуват на уебсайта в рубриката “Какво се случи досега?

OUTPUTS

Независимо дали става дума за водене на кампания за собствена позиция в клуба, за 
търсене на компромиси, за подготовка на речи и накрая за гласуване на законопроект 
- по време на заседанията на комисиите и пленарните заседания младите членове 
на Младежкия парламент имат възможност лично да изпитат какво означава да си 
политик и да станат свидетели на това как се вземат политически решения.          
Връзки:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr : f3cd4e6b-7657-48d9-aa2d-
106eae14a312/Dokumentation_7_Forum_Jugendstrategie_2017.pdf
Image credits: © ÖGUT, © BMFJ/Theissig



АВСТРИЙСКИЯТ МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ

СНИМКИ
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Програмите по общите въпроси и координацията на политиката за младежта са в 
правомощията на Федералното канцлерство. Съгласно Федералния закон за насърчаване 
на младежта (Bundesgesetz über die Förderung der außerschulischen Jugenderziehung und 
Jugendarbeit, B-JFG)4, работата на младежките организации и сдружения, действащи в 
цялата страна, се насърчава от Федералното канцлерство.

4  https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001058 

АВСТРИЙСКИЯТ МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ

СНИМКИ

http://?


Австрийската стратегия за младежта е текущ процес за укрепване и по-нататъшно 
развитие на политиката за младежта в Австрия, свързан и с Европейската стратегия 
за младежта. Тясно свързани с това основно разбиране са два основни принципа на 
успешната младежка политика: На първо място, винаги трябва да се включват нуждите 
и проблемите на самите млади хора. Целта не е “политика за”, а “политика с” младите 
хора. Второ, младежката политика не може да бъде съсредоточена само в един ресор. 
Напротив, младежта е важна и трябва да бъде взета предвид във всички области на 
политиката.

Целта е да се обединят и систематизират мерките за младите хора и да се оптимизира 
тяхната ефективност. Стратегията за младежта има за цел също така да идентифицира 
нови области на сътрудничество и по-нататъшна необходимост от действия, както и 
да ги подкрепи с конкретни мерки. Нейната цел е да защитава децата и младите хора 
и да насърчава развитието им като независими личности, за да водят самостоятелен и 
отговорен живот и да използват своя продуктивен и творчески потенциал за обществена 
и социална ангажираност.

В правителствената програма за периода 2020-2024 г. се предвижда Австрийската 
стратегия за младежта да бъде съответно продължена, австрийските цели за младежта 
да бъдат подкрепени с мерки и да бъдат включени и европейските цели за младежта въз 
основа на стратегията на ЕС за младежта.

Политиката за младежта е междусекторен въпрос, който засяга всички министерства. 
Поради това във всички министерства могат да се намерят програми, свързани с 
младежта. Една от грижите на Австрийската стратегия за младежта, която се координира 
от Федералното канцлерство, е да се засили работата в мрежа.  

На национално равнище Федералният съвет по въпросите на младежта действа като 
постоянен юридически представител на интересите на всички деца и младежи. Неговите 
задачи са регламентирани в Закона за федералното младежко представителство, чието 
прилагане е отговорност на Федералното канцлерство.

Конкретното изпълнение на младежката политика се осъществява на различни 
политически равнища: международно, федерално и в провинциите, регионите и 
общините. Освен на институционално ниво, на национално, регионално и общинско ниво 
съществуват неправителствени и частни организации, в които младите хора могат да 
участват в различни дейности и да се включват в проекти или инициативи.
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3.1.2. Добри практики от България в областта на 
младежкия диалог на национално равнище

РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕЦАТА 

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТА ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

Не е приложимо

ЦЕЛ

Обмяна на мнения за приоритетните области на бъдещата Национална стратегия 
за детето в България и очертаване на областите от значение за младите хора на 
национално ниво

ЗАДАЧИ

Младите хора имат възможност да представят своите виждания. Заинтересованите 
страни могат да адаптират своите политически идеи въз основа на този обмен.

МЕТОДИ

• Дизайн мислене за подготовка на презентациите на младежите.
• Презентации в пленарна зала.
• Дискусия между презентаторите и публиката.

ФОРМАТ

Диалогът се проведе в рамките на един ден, в две отделни фази:
• Подготвителна фаза, включваща семинар за дизайн мислене с членове на 

националния детски съвет.
• - Основна фаза, включваща представяне на младежката визия за бъдещата 

стратегия пред пленарната зала с представени заинтересовани страни, и сесии 
с въпроси и отговори.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Всички заинтересовани страни в областта на политиката за децата, включително 
членовете на националния съвет за децата. 



РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕЦАТА 

ГОЛЕМИНА НА ГРУПАТА

В подготвителната фаза - средна по големина група (хомогенна, млади хора) с 
около 30 участници. В основната (пленарна) фаза - над 100 участници. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Общата продължителност на тази дейност беше разпределена в две последователни 
половин дневни работни сесии. През първия ден младежите бяха поканени за участие 
в работилница по дизайн мислене. Целта на тази дейност беше да им се даде време 
да формулират по непринуден и творчески начин своето виждане за приоритетните 
области на бъдещата национална стратегия за децата. Работилницата продължи 
2-3 часа и беше ръководена от външен младежки работник. Резултатът от работата 
бяха екипни презентации, които бяха представени в пленарна зала.

През втория ден бяха представени презентации пред различни заинтересовани 
страни. След всяка презентация беше отделено достатъчно време за въпроси 
и отговори. Освен това младите хора останаха по време на цялото събитие и 
общуваха със заинтересованите страни между различните сесии.

ОЦЕНКА

Не е извършена официална оценка на тази дейност. Основният показател за успеха 
на диалога беше степента, в която мненията на младите хора са достигнали до 
заинтересованите страни и са били взети предвид при изготвянето на националната 
стратегия. Презентациите, представени в основната фаза, предизвикаха интереса 
на заинтересованите страни. Имаше много активен обмен на мнения и от двете 
страни, което е положителен показател за добавената стойност от подобни 
дейности.

РЕЗУЛТАТИ

Основният резултат от диалога е, че мненията на младите хора бяха взети под 
внимание и включени в проекта на стратегията, публикуван в края на декември 
2018 г. 
Връзка към проекта (версия на български език): 
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?Id=4012 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕЦАТА 

СНИМКИ



ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ - ФОРУМ “МЛАДЕЖ 2.0”

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТА ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

https://nmf.bg/2018/12/05/youth-vision-for-bulgaria

ЦЕЛ

Да се обменят мнения в позитивна среда между създателите на политики и младите 
хора относно бъдещето на младежките политики в България.

ЗАДАЧИ

Младите хора имат възможност да се срещнат с влиятелни политици и 
заинтересовани страни и да представят свободно своето мнение по ключови 
области на политиката.  

МЕТОДИ

Двудневна конференция, която съчетава Световно кафене с презентации и 
интензивни дискусии. 

ФОРМАТ

Диалогът се проведе в рамките на два дни:
• Първият ден беше посветен на миналото развитие, настоящата реалност и 

желаното бъдеще.
• Вторият ден беше посветен на постигането на съгласие по основните цели до 

2025 г.  

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Млади хора и политици 

ГОЛЕМИНА НА ГРУПАТА

Повече от 30 участници
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ - ФОРУМ “МЛАДЕЖ 2.0”

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Както беше споменато по-горе, участниците взеха участие в Световно кафене. 
В смесени групи (млади хора и политици) те имаха възможност да говорят по 
различни важни теми.
Важна беше ролята на фасилитаторите, които имаха за задача да обобщят 
констатациите и да осигурят протичането на процеса.

ОЦЕНКА

Не е извършена официална оценка на тази дейност. Дейността беше успешна, тъй 
като в края на втория ден всички участници постигнаха съгласие относно общите 
политически цели, които трябва да бъдат преследвани. 

РЕЗУЛТАТИ

Участниците постигнаха консенсус по 4 основни цели, които трябва да бъдат 
постигнати до 2025 г. в областта на младежката политика:
• качествено и иновативно образование и учене през целия живот;
• социално приобщаване и активно гражданско общество;
• създаване на условия за екологичен и здравословен начин на живот;
• овластяване, приобщаване и участие на младите хора.    

СНИМКИ
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3.1.3. Добри практики от Нидерландия в областта на 
младежкия диалог на национално равнище    

МЛАДИ ДЕМОКРАТИ

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТА ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

www.jongedemocraten.nl

ЦЕЛ

Целта на тази инициатива е да даде гласност на младите хора в нидерландската 
политика. Политическата партия иска да чуе вижданията и идеите на младите хора. 
Освен това тази инициатива предлага личностно развитие и забавление на своите 
членове.

ЗАДАЧИ

Оказват влияние върху дебата за новата пенсионна система в Нидерландия.
Действат за повишаване на осведомеността относно легализацията.
Медиите са възприели техните идеи и позиции.
Изнасят речи на националния конгрес на партията.
Създали са най-вече устойчив и структуриран диалог между младежите и 
политиците, който продължава вече повече от 35 години.

МЕТОДИ

Организиране на ежеседмични дейности за членовете. Организиране на работни 
групи по конкретни теми, които докладват на националната политика. Поддържане 
на групи в WhatsApp, свързани с темите.
Представител на младежите присъства на седмичните срещи на партията. Изнасяне 
на речи на националния конгрес на партията.

ФОРМАТ

Основана е преди 35 години. Бавно се развива и се превръща в голяма организация, 
която се утвърждава в националната политика.



МЛАДИ ДЕМОКРАТИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Целевата група са млади либерали на възраст между 12 и 30 години.

ГОЛЕМИНА НА ГРУПАТА

Това е много голяма група с 4 500 членове, от които 400 са активни. Имат 10 местни 
структури със собствено ръководство и дейности.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Тази форма на диалог е институционализирана в нидерландската политика. Почти 
всяка политическа партия има свой младежки партньор, като отделен орган, а не 
като част от собствената им организация. Те се финансират от холандските данъци в 
зависимост от броя на местата в парламента.
Членовете на управителния съвет на младежката партия получават месечна издръжка, 
за да могат да учат и да работят за организацията.
Младежката организация има много връзки с младежките организации на други 
политически партии. Те пишат заедно манифести, координират действията си и 
начина, по който да подхождат към определени теми. Свързани са и с Европейската 
либерална младеж (Lymee), която представлява всички европейски либерални 
младежки организации, и с IFLRY, международната организация, която представлява 
световните либерални младежки организации.

ОЦЕНКА

Три пъти годишно те организират конгрес, на който се оценяват действията и 
резултатите на организацията и се прави оценка на управителния съвет. Избират 
се нови членове на ръководството и се правят политически предложения.
2 пъти годишно те организират уикенд събиране, за да се уверят, че организацията 
функционира безпроблемно.
Субсидиите се определят въз основа на броя на местата на партията-майка, така че 
това не зависи от резултатите, които те постигат.

РЕЗУЛТАТИ

Съобщения за медиите:
https://jongedemocraten.nl/media/persberichten/
Политически документи: https://jongedemocraten.nl/politieke-opinie/
Информационни бюлетини: https://jongedemocraten.nl/nieuwsbrief/list/
Блог статии: https://jongedemocraten.nl/weblog/
Политически позиции: https://jongedemocraten.nl/standpunten/
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МЛАДИ ДЕМОКРАТИ

СНИМКИ



IMPACTER ЦВОЛЕ

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТА ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

https://impacterzwolle.nl/
Instagram: IMPACTER(@impacterzwolle) 

ЦЕЛ

Саморазвитие и равнопоставеност между младежите и организациите.  
Impacter помага на младежите да открият своята страст и таланти и ги свързва с 
местна организация. Като наставлява младежа и организацията, Impacter помага 
гласът на младежа да бъде чут в общността.

ЗАДАЧИ

Осъществяване на диалог между младежа, наставника и ръководителя на 
дадена организация, който има за цел младежът да работи като доброволец 
в организацията, за да се провери дали откритите в него таланти са подходящи 
за тази работа и дали работата е подходяща за него. Или подкрепа от страна на 
организацията към младежа да реализира своята идея/мечта. Това може да бъде 
всичко - от създаването на скейтборд писта в парка до цялостното организиране 
на фестивал.   

МЕТОДИ

Импактър разполага с няколко обучители, които помагат на младежите да открият 
какво искат да правят и как могат да постигнат целите си реално. Въз основа на 
разговорите си с младежите обучителите търсят в мрежата си подходящи организации, 
където младежът може да работи по своята идея или мечта или където може да види 
дали талантите му се използват пълноценно.

ФОРМАТ

Импактър стартира в Цволе и вече е разпространен в повече от 8 общини в Северна 
Нидерландия.
Заради COVID кризата е създаден ImpacterLAB, който е насочен към групи, а не към 
отделни лица.
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IMPACTER ЦВОЛЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Всеки младеж, който има страхотна идея, но не знае откъде да започне, който иска 
да научи нещо, да открие нещо или да направи нещо за някого, може да се обърне 
към Импактър. Така че това може да бъде както много амбициозен младеж, който 
много добре знае какво иска да постигне, така и младеж, който има нужда от 
трамплин, за да го постигне. Или пък може да е отпаднал ученик, който не знае 
какви точно са талантите или мечтите му, но иска да открие какво може.

ГОЛЕМИНА НА ГРУПАТА

През повечето време диалозите са индивидуални, но понякога има малки групи 
младежи, които искат да работят заедно по идеята си.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

1. Опознаване. Младежът идентифицира своите амбиции и таланти. По време на 
тази първа фаза младежът вече участва в общността, за да споделя идеите си и да 
си помага взаимно.

2.  Мозъчна атака. Нестандартно мислене. Какво ще стане, ако всичко е възможно?
3. Търсене на подходящ партньор. Обучителят, младежът и участващите организации 

търсят най-доброто съчетание за този младеж.



IMPACTER ЦВОЛЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

4. Подходящо съвпадение! Младежът се свързва с организация, за да реализира 
амбицията си.

5. Въздействие. Младежът, заедно с представители на организацията, ще работи 
по своя план. Импактър обучителят по въпросите на въздействието ще оказва 
помощ, когато е необходимо.

6. Завършване. В края на проекта младежът ще получи сертификат и ще продължи 
напред. Младежът и политиците в организацията ще останат в контакт.

ОЦЕНКА

Тази форма на диалог, която дава възможност за участие на младите хора, е истински 
успех в северната част на Нидерландия. От самото начало формулата на Impacter 
Цволе  е копирана в повече от 8 общини в северната част на Нидерландия.
Той е част от по-голям национален проект и се оценява и от тази гледна точка. 
Резултатите са по-добри от очакваните.

РЕЗУЛТАТИ

/

СНИМКИ
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3.1.4. Добри практики от Словения в областта на 
младежкия диалог на национално равнище

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА МЕСТНАТА ПРОГРАМА ЗА 
МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЦЕЛЕ 2021-2026 г.

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТА ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

https://moc.celje.si/novice-in-obvestila/6795-v-pripravi-nov-lokalni-program-za-mlade-v-
moc
https://www.mccelje.si/dogaja_2/Javno_posvetovanje_za_pripravo_novega_lokalne-
ga_programa_za_mlade_v_MOC_2.srecanje/

ЦЕЛ

Основната цел е да се подготвят конкретни мерки в областта на младежта в община 
Целе чрез провеждане на количествени (въпросник за младежи и младежки 
работници) и качествени (обществени консултации) дейности.

ЗАДАЧИ

Основната задача на подготовката на Местната програма за младежта е да се 
идентифицират нуждите на младежите и младежките работници и да се отговори 
на тези нужди чрез формулиране на конкретни мерки.

МЕТОДИ

Количествени дейности:
• изготвяне на въпросник за младежи и младежки работници
• събиране на данни
• статистически анализ на данните 
Качествени дейности:
• среща през уикенда с младежи и младежки работници
• представяне на анализ на статистически данни
• две обществени консултации 
Специфични методи: индивидуални и групови разговори, въпросник, 
презентации, дискусии, групова работа и брейнсторминг (мозъчна атака).



ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА МЕСТНАТА ПРОГРАМА ЗА 
МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЦЕЛЕ 2021-2026 г.

ФОРМАТ

Среща през уикенда с младежи и младежки работници за определяне на нуждите на 
младите хора и младежките работници в местната среда.
Изготвяне на въпросник за младежите и за младежките работници въз основа на 
установените нужди.
Провеждане на анкети и събиране на данни.
Статистически анализи на данните и изготвяне на заключения.
Публично представяне на констатациите.
Провеждане на две обществени консултации с младежи, младежки работници и 
местни лица, вземащи решения.
Изготвяне на конкретни мерки в областта на младежта и изготвяне на заключителен 
документ.
Публично публикуване на окончателния документ и обществени консултации за 
целите на евентуални корекции.
Одобряване на Местната програма в областта на младежта от градския съвет на 
община Целе.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Младежи, младежки работници и местни лица, вземащи решения.

ГОЛЕМИНА НА ГРУПАТА

Голяма група

ИЗПЪЛНЕНИЕ

За да подготвим нова местна програма, през 2019 г. проведохме среща през 
уикенда с младежи и младежки работници. Целта на уикенд срещата беше да 
се направи преглед на старата програма и да се разбере какви са нуждите на 
младежите и младежките работници. Установените нужди бяха отправна точка за 
изготвянето на въпросник за младежите и младежките работници. Подготвихме 
въпросник, за да разберем какво искат младите хора и младежките работници в 
областта на младежта в бъдеще. Когато въпросникът беше готов, го публикувахме 
и събрахме данни. След като приключихме със събирането на данни, започнахме 
със статистическия анализ и подготовката на основните изводи, които също 
бяха публично представени. След това проведохме две публични консултации с 
младежи, младежки работници и местни лица, вземащи решения.  
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА МЕСТНАТА ПРОГРАМА ЗА 
МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЦЕЛЕ 2021-2026 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Със заключенията от анализа и резултатите от двете обществени консултации 
започнахме да подготвяме конкретни мерки в областта на младежта и окончателния 
документ. Публикувахме готовия документ и отправихме открита покана към 
младежите и младежките работници да ни съобщят, ако искат да коригират или 
добавят нещо. След това въведохме всички корекции в окончателния документ. 
Окончателният документ беше представен на Градския съвет, където също беше 
одобрен

ОЦЕНКА

Нямаше конкретни дейности по оценка.

РЕЗУЛТАТИ

Основният резултат е документът МЕСТНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА 
ЦЕЛЕ 2021-2026 г. Документът все още не е публикуван. След като бъде публикуван, 
той ще бъде достъпен тук: https://moc.celje.si/

СНИМКИ
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СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ: “ЗАВОЙ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА”

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТА ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

https://www.vozim.si/sl/zasukaj-volan-v-pravo-smer

ЦЕЛ

“Завой в правилната посока” е проект, чиято цел е да даде възможност за активно 
участие и овластяване на млади хора и младежки работници за съвместно 
създаване на безопасност на движението сред младите хора в тяхната местна 
среда

ЗАДАЧИ

Формулиране на конкретни предложения и решения за подобряване на 
безопасността на движението сред младите хора чрез структурен диалог между 
местните отговорни лица, младите хора и младежките работници.

МЕТОДИ

• Работа в група 
• Анализ на проблеми
• Решаване на проблеми
• Представяне
• Структурен диалог

ФОРМАТ

В рамките на проекта бяха проведени три срещи.
По време на трите срещи младите хора и младежките работници се научиха да 
идентифицират и определят потребностите в своята местна среда, да открояват 
проблеми и да проучват примери за добри практики, както и да представят 
възможни решения на проблема. Те също така научиха за значението на активното 
участие и демократичните процеси на местно ниво. Научиха се как да представят 
мерки на лицата, вземащи решения, и да ги аргументират в група. Запознаха се и 
със значението на неформалното образование и придобиха нови компетенции и 
знания, които ще им бъдат полезни за бъдещата им работа. Посредством въвличане 
и сътрудничество с хора с увреждания - пострадали при пътнотранспортни 
произшествия, проектът разчупи стереотипа за увреждането.



СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ: “ЗАВОЙ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА”

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Младежи, младежки работници и местни лица, вземащи решения

ГОЛЕМИНА НА ГРУПАТА

30 души

ИЗПЪЛНЕНИЕ

На първата среща, младите хора се запознаха с проблемите на безопасността 
на движението и анализираха предизвикателствата в центъра на града. Те 
идентифицираха и определиха нуждите в нашата местна среда и изслушаха личните 
истории на хора, пострадали при пътнотранспортни произшествия, в които е имало 
и алкохол. От лекционната зала те се преместиха на терен, където чрез наблюдение 
регистрираха проблемите. Практически ориентираният семинар завърши със забавен 
тест на симулатора на преобръщане, с чиято помощ участниците научиха за трудностите 
при излизане от автомобила в случай на преобръщане на превозно средство.
На втората среща участниците обмислиха решения на проблемите, засегнати по време 
на работата на терен на първата среща, и проучиха примери за добри практики, въз 
основа на които по-късно формулираха конкретни мерки и ги представиха на местните 
политици. Следователно втората среща беше насочена към намиране на мерки и 
решения, които участниците разработиха с помощта на добри практики в страната 
и чужбина. По този начин младите хора бяха запознати с опасностите в пътното 
движение и се активизираха за конкретни промени в заобикалящата ги среда.
Целта на третата и в същото време последна среща беше да се представят установените 
проблеми и въпроси на безопасността на движението в местната среда, както и 
възможните решения и мерки пред местните лица, вземащи решения.

ОЦЕНКА

В края на всяко събитие беше направена оценка на това какво са научили 
младежите, какво са могли да подобрят и как са се чувствали по време на всеки 
етап.
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СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ: “ЗАВОЙ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА”

РЕЗУЛТАТИ

Младите хора и вземащите решения заедно определят приоритетите или най-
неотложните мерки, необходими за повишаване на безопасността на движението в 
местната общност. Освен това те изготвят препоръки, които съдържат обобщение 
на възприетите проблеми и предложените решения и мерки, които трябва да 
послужат на община Целе като насоки в областта на повишаване на безопасността 
на движението по пътищата.
Препоръките са достъпни тук: https://www.mc-celje.si/f/docs/MCC_PUBLIKACIJE/
Zavod_VOZIM_Priporocila_novo_tisk_3_16.03.pdf

СНИМКИ



На ниво национално и международно сътрудничество основният участник в Словения по 
въпросите на младежта е Младежкият съвет на Словения (МСС), който е сдружение на 
младежки организации, работещ на национално ниво, обединяващ организации с различни 
интереси, възгледи или политически ориентации. MСС е и национален представител 
на младите хора на европейско равнище - той е член на Европейския младежки форум 
от основаването му през 1996 г. MСС има за цел да обединява и представлява всички 
младежки организации и да работи ефективно с младежките структури на местно, 
регионално, национално и международно равнище. В сътрудничество с организациите, 
които членуват в него, той изпълнява своята мисия и развива младежкия сектор. 
Основната цел на MСС е да се застъпва за младите хора и да насърчава участието им 
във създаването на политики, които имат значително въздействие върху техния живот и 
работа.

Следва да се подчертае, че в рамките на словенското председателство на Съвета 
на ЕС през периода от 1.7.2021 г. до 1.1.2022 г. Службата за младежта на Словения, в 
сътрудничество с Младежкия съвет на Словения, Младежката мрежа MaMa и института 
MOVIT (Националната агенция по “Еразъм+) и Европейския корпус за солидарност, ще 
изпълнят редица дейности, които ще доведат до положителни промени в областта 
на младежкото участие. Председателството ще се съсредоточи върху гражданските 
пространства за младите хора. Словения е първата страна, която активно се занимава с 
тази тема, като я поставя на дневен ред в документ, който не само определя насоки, но 
и отправя конкретни препоръки за осигуряване на безопасни, отворени и приобщаващи 
граждански пространства за всички млади хора.
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На местно ниво, в община Целе Местната програма в областта на младежта е основният 
документ, който определя приоритетите и действията на общината за осъществяване на 
обществения интерес в сектора на младежта на ниво местна общност. Програмата се 
приема за период от шест години и обхваща по-специално: отправните точки и насоките за 
развитие на младежкия сектор, съдържанието и обхвата на финансирането на младежкия 
сектор от общинския бюджет, развитието на младежкия сектор, индикативните критерии 
и цели, както и процедурите за отчитане и оценка на изпълнението. За да подготвят новата 
програма, представителите на Младежкия център в Целе, Младежкия съвет в Целе и 
общината извършиха съвместни дейности между декември 2019 г. и март 2021 г., които са 
отразени в новата местна програма в областта на младежта “Младежта е Целе” 2021-2026 
г. Една от тях, която си заслужава да бъде експонирана, е проучването на младите хора 
и младежките организации на Целе през 2020 г., тъй като то осигури цялостен преглед 
на положението на младите хора в местната общност и определи отправните точки за 
действие. Следва да се отбележи също, че Местната програма в областта на младежта е 
изтъкната като пример за добра практика за други общини в Словения.



3.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 

Препоръки за политики 
от страните партньори

3.2.1. Препоръки за политики от Австрия

Австрийската стратегия за младежта представлява постоянен процес на укрепване и 
доразвиване на политиката за младежта в Австрия, който е свързан и с Европейската 
стратегия за младежта. 

Овластяването на младежките работници е от особена важност за успешното прилагане 
на стратегиите за работа с младежта. Това ще им даде възможност да насърчават 
младежките лидери не само да участват в планираните дейности в описаната рамка, 
но и да поемат по-активна роля и да създават свои собствени пътища по начин “отдолу 
нагоре”, а не “отгоре надолу”. Стартирайки инициативи или проекти от собствената си 
гледна точка и превръщайки се в глас на младите хора в своите общности, те ще могат да 
започнат диалог с политиците по проактивен начин.   

За да се насърчи участието на младежите с различен произход,  е от съществено значение 
младежките работници да се обърнат към потенциалните младежки лидери от всички 
части на общността и да им предоставят съдействие за развитие на необходимите 
лидерски умения, за да подкрепят участието на младите хора в процесите на изготвяне на 
политики. Следователно предизвикателството пред инициаторите на процеси на участие 
е да достигнат до младежи с много различна социална ориентация, да отговорят на 
разнообразните нужди и да обърнат голямо внимание на факта, че наистина всеки може 
да участва. Започнали на местно ниво, тези процеси могат да достигнат национално или 
общоевропейско ниво по отношение на устойчивостта.

Непрекъснатият процес на обмен между младежките работници, създателите на политики 
и младите лидери може да бъде подкрепен чрез повишаване  осведомеността на младите 
хора, че те могат да допринесат за всички теми, които ги вълнуват, самостоятелно, 
независимо от политическите позиции или институционалните рамки. Съвместните 
действия, планирането и съвместното вземане на решения по въпроси, които са близки 
до сърцето на участниците, са различни от пренасянето на “политиката на възрастните” 
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върху младите хора. Освен това ефективната младежка политика е необходима и като 
междусекторен въпрос - политически структури за и с младите хора. И накрая, става 
въпрос за право на глас и съвместно вземане на решения във всички области на живота 
и във всички решения, които засягат младите хора. Това засяга институциите, общините, 
младежките центрове и пазара на труда като част от живота на младите хора.

Създаването на мрежа, включваща отговорните за създаването на политики, младежките 
работници и младежките лидери (по неформален начин) за обмен на идеи, добри практики, 
проекти и инициативи, както и методологии и ресурси за овластяване на младежките 
лидери на национално ниво и на ниво ЕС, е препоръка за по-нататъшна стъпка към 
успешното прилагане на активното участие на младите хора в процесите на създаване на 
политики.

3.2.2. Препоръки за политики от България 

Независимо от съществуването на няколко добри примера за подобряване на 
ангажираността на младежта в политическия диалог на национално равнище, все още 
има области, в които трябва да се работи, за да може добрите практики да се превърнат 
в ежедневна реалност. 

По време на фокус групите, проведени в рамките на проекта APEL, не само за българския, 
но и за другите партньорски контексти (Австрия, Словения, Нидерландия) стана ясно, че 
създателите на политики трябва да бъдат насърчавани да намалят дистанцията между 
тях и младите хора. Младежките работници могат да осигурят подходящи възможности 
за обучение на създателите на политики в областта на ефективната комуникация с 
младежката аудитория.

Друга сериозна препоръка за осигуряване на ефективен диалог е създаването на 
общоевропейска онлайн база данни с ресурси, достъпна за младите хора, младежките 
работници и създателите на политики. Ресурсите ще се фокусират върху това как да се 
свързват помежду си.



3.2.3. Препоръки за политики от Нидерландия

• Червената нишка на всички истории и добри практики за укрепване на диалога между 
политиците и младежките лидери е „установяване на истинска връзка с младежите“. 
Като политици отидете в техния свят, вместо да ги каните във вашия свят. Отидете на 
събитие, облечени с тениска и къси панталони, отидете в заведение, отидете на места, 
където има млади хора, и контактувайте с тях.

• Не поредната методология, а каталог с успешни проекти и инициативи от цяла Европа, 
които могат да вдъхновят както създателите на политики, така и младежките лидери. 
Канал в YouTube или акаунт в социалните мрежи с кратки видеа за успешни проекти, 
придружени от кратко обяснение за начина, по който са осъществени тези проекти.

• Създаване на онлайн общност за младежки лидери и политици от цяла Европа, в 
която те да се срещат и да споделят своите добри практики, проблеми, въпроси, идеи 
и т.н. (от общността на Аз-ът към тази на Ние).

• Създаване на младежки политически структури, които са свързани с националните 
политически партии. По този начин младежите ще могат лесно да се свързват 
с политическата стратегия на дадената партия и да се учат от нея. В същото 
време младежката партия действа като партньор за вдъхновение и размисъл по 
политическите младежки въпроси.

• Създаване на ясна и проста инфраструктура за организациите, свързани с младежта. 
Повече, но по-малки проекти с по-малко заинтересовани страни. Улесняване на 
младежките лидери да кандидатстват с проекти и да реализират идеите си. Уверете 
се, че комуникацията с (местната) политика е бърза и че документите са ограничени 
до необходимия минимум.

• Организиране на неформални срещи на по пица, по време на които да се запознаете 
един с друг. Без дневен ред! Може да има тема, но за предпочитане е да е отворено 
Световно кафене, за да се види ясно и открито какви въпроси и проблеми стоят на 
дневен ред, както за младежките лидери, така и за създателите на политики.



51

3.2.4. Препоръки за политики от Словения

• Въз основа на добрата практика в Словения във връзка с дейностите по подготовката 
на местната програма за младежта в община Целе 2021-2026 г., общините и местните 
организации трябва да включат младите хора в етапа на подготовка на местната 
програма на общината. Препоръката е младежите да бъдат активно включени в 
подготовката на стратегията за младежта в местните общности още от самото начало, 
да се използва подходът “отдолу-нагоре”, като се провеждат обсъждания с младежите 
и младежките организации.

• Чудесен начин да се насърчат младите хора да се включат по-активно в местното 
общество са неформалните участия на политиците в Целе в различни младежки 
събития.

• Друг начин за подобряване на сътрудничеството между младите хора и лицата, 
вземащи решения, биха могли да бъдат тримесечни срещи между младите хора и 
представители на различни отдели на общините, по време на които младите хора да 
изразяват своите желания и възгледи. Чрез тези срещи младите хора и общините биха 
могли да установят нов постоянен канал за диалог.

• “Стани кмет за един ден” може да бъде един от начините за привличане на млади 
хора, които искат да участват в различни местни събития и политики.

• Управление на социалните медии на градската община - смяна на различни млади 
хора на тази позиция.

• Провеждане на учебни посещения от различни отдели на общините в младежките 
организации, за да се придобие пълна представа за обхвата на работата.
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