
НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Младите хора – двигател за 

развитието на общността



На 15. и 16.Х.2010г в 

Национална младежка 

конференция, която се 

проведе в гр. София.

В нея взеха участие 60 

младежи от 18 до 29г –

предимно студенти, 

ученици от Силистра, 

Каварна и ние – от ХIIб

клас на СОУ”Христо 

Ботев,гр.Ихтиман



Koнференцията беше

открита от г-жа

Севдалина Войнова-

председател на УС на

Фондация ЖАР.

Гости на младежката 

среща бяха:

Г-жа Г.Банковска -зам. 

Председател на КОН в 

41-о Народно 

събрание,

Г-н Светослав Малинов -

евродепутат

Г-н П.Кънев - експерт

Дир-я”Младеж”към

МОН

Диана Гигова – н-к

сектор”Европейски 

младежки програми”

Г-жа М.Едрева –

Председател на 

Комисията по 

образованието към 

СОС и др.



След като се 

запознахме с 

участниците 

в 

програмата 

се 

разделихме 

на 5 работни 

групи



Работата по групи започна като идентифицирахме

”Пет неща, които нашият народен представител, 
евродепутат,кмет, министър на образованието, 
министър на труда, не знае за младите хора”.

Всъщност те бяха много повече, съответно на 
проблемите на младите хора.

В отговор г-жа Банковска, г-н Кънев, г-жа Гигова и

г-жа Едрева ни запознаха основно с Националната 
стратегия за младежта 2010-2020, Проектозакона за 

младежта, Европейските програми”Младежта в 
действие”2007-2013 и др.

Основното във всички тях е да се постигне:

-Икономическа активност и кариерно развитие на 
младите хора

-Достъп до информация и качествени услуги

-Гражданска и европейска активност

-Участие в европейски проекти

-Здравословен начин на живот

-Модерна институционална среда

-Ресурсно осигуряване

-Доброволчески участия

-Неформално образование

и мн. др



Вечерта 

беше за

почивка,  

разговори 

с новите 

приятели 

и разбира   

се – танци!



“Бъдещето принадлежи на обществото на знанието.

Затова трябва да сте по-добре подготвени, да се 

ангажирате с публични каузи и да участвате в 

различни обществени проекти!”

На другия ден

доц.Светослав

Малинов –

представител в

Европейския

парламент ни 

запозна с 

младежките 

политики и 

новата 

стратегия 

“Европа 2020”



Последният етап от конференцията беше групова 

работа в  “Работилница за идеи” – изготвяне на 

препоръки към политиката за младежта на 

национално и местно равнище



Това е група

“Свежите мозъци”

Темата: “Формално и  неформално образование”

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

- Национална 

квалификационна 

рамка на 

неформалното 

образование

- Масово 

преподаване на 

гражданско 

образование

- Участие в 

младежки проекти 

към общините

- интеграция



Група “Рок, усмивки и спорт”

Тема: “Младежка заетост, икономическа активност и 

предприемачество”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

-Програми “Старт в 

кариерата”

-Практики и стажове

- Клубове

“Предприемачество

- Участия в 

обществено-

полезни дейности



Група “Зелени слънца”

Тема: “Младежко доброволчество”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Мотивиране за 

обществено-

полезен труд

- Обсъждане на 

родителски 

срещи

- Създаване на 

база данни за

доброволците

- и др.



Група “Давид и Голиат”

Тема:”Как да продаваме посланията си”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Увеличаване 

броя на 

неформалните 

групи

- Роля на местни 

медии,училищ-

ни настоятелства 

- Контакти с 

местните власти

- и др.



Група “Млади евродепутати”

Тема: Политическо участие  и  гражданска 

активност”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Участие в 

работата на 

общинските 

съвети

- Разработване на 

проекти

- Младежки 

клубове

- и др.



“Не бягайте от малките градове, и тук има 

възможности и е хубаво за живеене”



И накрая – “Желая ви успехи и до нови срещи!”



Довиждане приятели!

Изготвили:

XII б клас


