Read Youth
Goals online!

Младежките цели са в резултат от Структурния диалолг
с младежите 2017-2018. Те представляват вижданията
на младите хора от цяла Европа.
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• Гарантиране на ползотворно
формална и неформална среда. като се обърне внимание към
участие на младите хора и
демократичния дефицит, липсата
• Гарантиране на справедливо
диалог във всички етапи на
на прозрачност и видимост.
представителство на всички
вземането на решения в ЕС, чрез
държави-членки в политиче• Институционализиране на
подобряване на същеските и административните
оценката на благоприятната за
ствуващите механизми за
органи на ЕС, в съответствие с
млади хора среда, въздействие и
участие и създаването на нови.
принципа на равноправно
и ефекта от политиките на ЕС.
• Гарантиран равен достъп до
гражданство.
качествена, безпристрастна и
• Увеличаване на бюджета и
лесна за разбиране от младите
въздействието на програмите на
хора информация за начина, по
ЕС за младежта.
който работи ЕС, как да се
• Изграждане на доверие в
ангажират с него и какви
младите хора в проекта на ЕС
възможности предлага.

СВЪРЗВАНЕ НА ЕС С МЛАДЕЖТА

Да се насърчи чувството на младежта, че
принадлежи към европейският проект и да се
изгради мост между ЕС и младите хора, за да
се възвърне доверието и да се увеличи
участието.
Все повече млади хора нямат доверие в ЕС, срещат се
трудности при разбирането на неговите принципи,
ценности и функциониране. Демократичните дефицити в
процесите на ЕС също бяха определени като една от
причините за нарастващия евроскептицизъм сред младите
хора.
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РАВЕНСТВО МЕЖДУ ВСИЧКИ ПОЛОВЕ

Гарантиране на равнопоставеност между
всички полове във всички области на живота
на младите хора.
Дискриминацията, по отношение на пола, все още засяга
много млади хора, особено младите жени. Необходимо е
да се осигурят равни възможности и достъп до права за
младите хора от всички полове, включително младежите,
които са недвоични и ЛГБТИ +.

• Въвеждане и повишаване на
знанията за Европа и ЕС във

• Прекратяване на насилието,
включително и това основано на
пола.

• Гарантиране на равно заплащане
за еднаква работа и равномерно
разпределение на отговорностите
на работното място.

• Справяне с дискриминацията и да
• Премахване на стереотипните роли
гарантиране на равни права за
на половете и приемане на
• Гарантиране на равен достъп до
всички полове в културния,
разнообразните полови
формално и неформално
политическия и социалноидентичности в образователните
образование и образователните
икономическия живот.
системи, семейния живот,
системи зачитащи
• Постигане на всеобщо осъзнаване работното място и други области
равнопоставеността между
на неравенството и
на живота.
половете
дискриминацията, основани на
• Прекратяване на дискриминация,
пола, особено в медиите.
основана на пола и гарантиране на
равни права, достъп и

3 ПРИОБЩАВАЩИ ОБЩЕСТВА
Да се даде възможност и да се осигури
включването на всички млади хора в
обществото.
Една трета от младите хора в Европа са изложени на
риск от бедност и социално изключване. Много от тях
нямат достъп до своите социални права. Много от
тях продължават да се сблъскват с системна
дискриминация, с предразсъдъци и омраза. Новите
миграционни феномени доведоха до няколко социални
предизвикателства свързани с приобщаването. Ето
защо е от решаващо значение да работим за
постигането на правата на всички млади хора в
Европа, включително и на най-маргинализираните и
изключените.

НФОРМАЦИЯ И
4 И
КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ
Да се осигури по-добър достъп на мла-дите
хора до вярна информация, да се подкрепи
умението им да я оценяват критично и да се
ангажират с участие в конструктивния
диалог.
Младите хора изпитват трудности да проверят точността
и надеждността на информацията. Те трябва да бъдат
по-адекватно подготвени, за да разбират медийното
пространство и да участват в конструктивен диалог.

• Осигуряване на правна защита и маргинализирани млади хора
правото на работна заплата,
прилагане на международните
имат равен достъп до формални справедливи условия на труд,
правни инструменти за борба с и неформални учебни среди,
универсален достъп до
всички видове дискриминация и като това включва всички видове качествени здравни грижи и
език на омраза, като се даде
приобщаване.
осигуряване на специфични
яснота, че младите хора са
мерки за маргинализирани
• Повишаване на капаците-та на
подложени на системни форми преподавателите, които да
млади хора.
на дискриминация.
работят с марги-нализирани
• Да се уверим че
• Да се засили разпространемлади хора.
маргинализираните млади хора
нието на информация към
участват във всички процеси на
• Осигуряване на повече
маргинализираните млади хора, пространства, възможности,
вземане на решения и са
за да се гарантира, че те са
ключови играчи, особено в
ресурси и програми за
наясно с пространствата,
процесите, които се отнасят до
насърчаване на диалога и
възможностите и преживявасоциално включване, за борба с собствените им права,
нията, които са достъпни за тях
благополучие и интереси.
дискриминацията и
сегрегацията.
• Повишаване на социалната
подкрепа чрез прилагане на
• Да се уверим че всички

• Да се даде възможност на
• Да се гарантира, че младите
младите хора да бъдат критични хора могат да се участват в
и отговорни потребители и
уважителен, толерантен и
производители на информация. ненасилствен диалог, онлайн и
офлайн.
• Да се уверим, че младите хора
имат способността да
• Да се осигури лесен достъп до
разпознават и докладват
ясно разбираема информация за
многократно споделяни
младите хора, която следва
подвеждащи новини, и да
етичните кодекси и стандартите
проверяват точността на
за качество.
използваните източници.
• Да се гарантира, че родителите и
• Да се уверим, че младите хора
лицата, които се грижат за
имат способността да
младежите, както и всички,
разпознават и докладват езика
ангажирани с образованието и
на омраза и дискриминация
обучението на младите хора,
онлайн и офлайн.
разполагат с умения в областта

на медиите и цифровата
грамотност и че те са надеждни
източници на информация за
младите хора.
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ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И
БЛАГОДЕНСТВИЕ

Да се осигури по-добър достъп на мла-дите
хора до вярна информация, да се подкрепи
умението им да я оценяват критично и да се
ангажират с участие в конструктивния
диалог.
Младите хора изпитват трудности да проверят точността
и надеждността на информацията. Те трябва да бъдат
по-адекватно подготвени, за да разбират медийното
пространство и да участват в конструктивният диалог.
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ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ
МЕСТА

Създаване на условия, които да дадат
възможност на младите хора да реализират
своя потенциал в селските райони.
Въпреки ангажимента на ЕС за развитие на селските райони и
предвид факта, че до 2015 г. почти една трета от населението
на ЕС живее в селските райони, съществуват преобладаващи
разлики между живеещите в градските и селските райони.
Поради това е важно да се осигури равенство за младите
хора в градските и селските райони.
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КАЧЕСТВЕНА РАБОТА ЗА ВСИЧКИ

Осигуряване на достъп до трудовия пазар с
възможности, които водят до качествени
работни места за всички млади хора.
Младите хора страдат от висока младежка безработица,
несигурни и експлоатационни условия на труд, както и
дискриминация на пазара на труда и на работното място.
Липсата на информация и подходящите умения за бъдеща
заетост пречат на младите хора да бъдат напълно
интегрирани на пазара на труда. Следователно е необходимо
да се предприемат мерки, за да се гарантира качествена
заетост за всички.

• Насърчаване развитието на
• Разработване на приобщаващ
висококачествено психично
самочувствие и по-малко
междусекторен подход към
здраве във всички лечебни
конкурентно мислене, като
осигуряването на психично
заведения.
насърчавате оценяването на
здраве за всички, особено за
• Съсредоточение се върху
индивидуалните умения и
маргинализираните групи.
мерките за превенция, които
силните страни.
• Да се осигури на всички
гарантират, че младите хора са с
• Да се спазват правата на труд и професионалисти, работещи с
необходимите знания и умения
да се изследват хората с
млади хора, както и на
за по-добро психическо
проблеми, свързани с
семейство и приятели,
благополучие.
психичното здраве, както по
качествено обучение за първа • Борба със стигмата за
време на болестта, така и след
помощ за психичното здраве.
проблемите на психичното
нея, за да се гарантира
• Да се осигури приобщаващо,
здраве чрез разработване на
способността им да преследват уважавано и добре финансирано програми за повишаване на
собствените си амбиции.
лечение, като включите
информираността.
• Осигуряване на подходяща
инфраструктура в селските райони
с цел справедливо предоставяне
на обществени услуги, свързване с •
данни и възможности за
настаняване на младите хора.
• Гарантиране, че в селските райони
се създават устойчиви и
•
висококачествени работни места,
достъпни за младите хора.
• Осигуряване на децентрализация •
на различни дейности от, за и с
младите хора, за да се

подпомогне тяхното включване и
да се облагодетелства местната
общност.
Да се гарантира, че младите хора
в селските райони участват
активно в процесите по вземане
на решения.
Осигуряване на равен достъп до
качествено образование на
младите хора в селските райони.
Създаване на положителен образ
на селските райони.

• Създаване на качествени работни цията на пазара на труда.
•
места, които гарантират
• Да се осигурят равни възможности
справедливи условия на труд,
за всички млади хора, за да
трудови права и условия за
развият необходимите умения и
езистенциален- минимъм за
да придобият практически опит,
всички млади хора.
за да облекчат прехода от
• Гарантиране на социална закрила образование към трудов пазар.
и здравни грижи за всички млади • Гарантиране на признаването и •
работници.
валидирането на компетенциите,
• Гарантиране на справедливо
придобити чрез стажове,
отношение и равни възможности доброволчество, неформално
за всички млади хора с цел
образование и други форми на
прекратяване на дискриминаобучение на работното място.

• Гарантиране на защита в селските
райони
1)

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Statistics_on_rural_a
reas_in_the_EU

Осигуряване на участието на
младите хора и младежките
организации като равностойни
партньори в разработването,
прилагането, мониторинга и
оценката на политиките по
заетостта на всички равнища.
Гарантиране на равен достъп до
качествена информация и
подходящи механизми за
подкрепа за подготовката на
младите хора за променящия се
пазар на труда и бъдещето му.
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КАЧЕСТВЕНО УЧЕНЕ

Интегриране и подобряване на различните
форми на обучение, подсигурявайки младите
хора за предизвикателствата на един
непрекъснато променящ се живот през 21-ви
век.
Образованието остава ключ към активното гражданско участие, приобщава в общество и квалифицира за работно място.
Ето защо трябва да разширим нашата визия за образованието
за 21-ви век, като се съсредоточим повече върху гъвкави уменията, „student-centered learning” и неформално образование, за да се постигне истински равен и универсален достъп
до качествено учене.
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ПРОСТРАНСТВО И УЧАСТИЕ ЗА
ВСЕКИ

Насърчаване на демократичното участие и
автономия на младите хора, както и
осигуряване на специализирани младежки
пространства във всички сфери на
обществото
Младите хора са недостатъчно представени в процесите
на вземане на решения, които ги засягат, въпреки че
участието им е от решаващо значение за демокрацията.
Те се нуждаят от достъп до физическите пространства в
своите общности, за да подкрепят тяхното лично,
културно и политическо развитие.

• Гарантиране на универсален и
равен достъп до качествено
образование и учене през целия •
живот.
• Осигуряване на достъп за всички
млади хора до адекватно
финансирано неформално
образование на всички нива,
което е признато и валидирано.
• Насърчаване на непредубедено •
мислене и подпомагане на
развитието на междуличностните
и междукултурните умения.
• Създаване и внедряване на поперсонализирани, интерактивни и
кооперативно ориентирани

методи за всяка стъпка от
• Гарантиране, че младите хора
образователния процес.
имат достъп до гражданско
образование, за да им се
Гарантиране, че образованието
предоставят солидни познания
дава на всички млади хора
жизнени умения като управление относно политическите системи,
демокрацията и правата на
на средства и здравно
човека, постигнати и чрез опита,
образование, включително
основан на общността, с цел
сексуално и репродуктивно
насърчаване на активното
здраве
гражданско участие.
Включване на методи от
формалното и неформалното
образование, които дават
възможност на учащия да развие
лични умения, включително
критично и аналитично мислене,
творчество и учене.

• Да се гарантира, че младите хора
могат да влияят адекватно във
всички области на обществото и
на всички части от процесите на
вземане на решения, от
•
определянето на дневния ред до
изпълнението, мониторинга и
оценяването, чрез „youth-friendly”
и достъпни механизми и
структури, подсигурявайки че
политиките отговарят на нуждите
на младите хора.
• Осигуряване на равен достъп до
ежедневни вземане на решения
за всички млади хора от различен
произход.
•
• Да се увеличи участието на
младите хора и по този начин да
се осигури равно
представителство в избирателния

процес, както и в избраните
органи и други органи за вземане
на решения на всички равнища в •
обществото
Осигуряване на материална база и
инфраструктури, ръководени от
младите хора, наречени
младежки пространства,
определени като автономни,
отворени и безопасни, достъпни
за всички, предлагащи
•
професионална подкрепа за
развитие и осигуряване на
възможности за младежко
участие.
Да се осигури безопасно
виртуално младежко
пространство, достъпно за всеки
млад човек, което осигурява
достъп до информация и услуги,

както и да осигури възможности
за младежко участие.
Осигуряване на устойчиво
финансиране, общо признаване и
развитие на качествена младежка
работа, с цел укрепване на
младежките организации и
тяхната роля в приобщаването,
участието и неформалното
образование.
Да се предостави подходяща,
изчерпателна информация на
младите хора, разработена от и с
участието на младите хора, за да
се даде възможност за младежко
участие.
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УСТОЙЧИВА И ЗЕЛЕНА ЕВРОПА

Постигане на общество, в което всички
млади хора са екологично активни,
образовани и способни да променят начина
си на живот.
Младите хора са недостатъчно представени в процесите
на вземане на решения, които ги засягат, въпреки че
участието им е от решаващо значение за демокрацията.
Те се нуждаят от достъп до физическите пространства в
своите общности, за да подкрепят тяхното лично,
културно и политическо развитие.
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МЛАДЕЖКИ И ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОГРАМИ

Осигуряване на равен достъп на всички млади хора
до младежки организации и европейски младежки
програми, изграждане на общество, основано на
европейски ценности и идентичност
Младежките организации и програми включват милиони
млади хора, за да подкрепят активното им гражданско
участие и развитието им на житейски умения. Младежките
организации и европейските младежки програми обаче
остават недостатъчно финансирани и не са признати и
достъпни.

• Да се уверим, че всички,
уверим, че младите хора са
сектора на околната среда.
включително младите хора,
включени в процеса на
• Гарантиране на всички,
знаят ефекта от действията си вземане на решения за
особено на младите хора, да
върху околната среда.
устойчиво развитие на всички имат достъп до екологична
нива.
• Даване на възможност на
инфраструктура, за да живеят
цялото общество, особено на • Увеличаване на
по-устойчив начин на живот.
младите хора, да действат като международното
• Разширяване на проучванията
„агенти на промяната“ за
сътрудничество за премахване и иновациите за технологии,
екологично и устойчиво
на вредите за околната среда, които са щадящи към
развитие.
от производство и
околоната среда
потребление.
• Да се вземе предвид
въздействието върху околната • Подкрепа и увеличаване на
среда от всяка политика и
възможностите на младите
живот, като същевременно се хора да участват доброволно в

• Осигуряване на видимост и на
•
качествена информация за
младежките организации и
европейските младежки програми
за всички млади хора.
• Осигуряване на достатъчно
средства от програмите на ЕС за
младежки организации, за
разработване на проекти и достъп •
до конструктивна помощ за
осъществяване на техните мисии и
за подпомагане на тяхната работа.

Mладежките организации и
•
европейските младежки програми
да бъдат по-добре обвързани с
образователните системи и да
бъдат припознати като участници,
които насърчават житейските
•
умения и активното гражданско
участие.
Да се увеличи достъпността до
европейските програми за
младежта, да се осигури
благоприятен административен •
процес, да се осигури подкрепа и
качествена информация за всички
участници и кандидати.

Да се достигнат и подкрепят
маргинализираните млади хора в
участието им в младежките
организации, младежките групи и
програмите на ЕС за младежта.
Увеличаване на ресурсите и
разширяване на разнообразието
от безвъзмездни средства и
инициативи, които са на
разположение за младежките
организации и младежките групи.
Осигуряване на участието на
младите хора в процесите за
управление на европейските
младежки програми.

