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ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ” 

 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Поводът да се обърнем към вас е приета позиция на Европейски младежки форум от 

Киев 2010 относно Програма „Младежта в действие” на Европейския съюз след 2013. 

 

В момента Европейската комисия подготвя своите препоръки относно новата Програма 

„Младежта в действие” и Програма „Учене през целия живот”, а форматът и обхватът на тези 

програми ще зависи от споразумението относно Финансовата рамка за перода след 2014 

година, която е също в процес на подготовка.  
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Ние очакваме да подкрепите позицията Европейски младежки форум и неговите 

членове по отношение на Програма „Младежта в действие”, която е изключително важна за 

младежките организации, младежката работа и младите хора в Европа, а именно: да остане 

независима програма и инвестициите на Европейския съюз в размер на 1 милиард евро (10 

евро на всеки млад европеец) да продължат и в периода след 2014 година.  

 

Програма „Младежта в действие” на Европейския съюз е най-голямата програма в 

Европа, която подкрепя младежки дейности и цели да подобри ситуацията, свързана с младите 

хора. В периода 2007 – 2013 г. програмата осигурява безценно неформално обучение, опит и 

възможности за мобилност на около 1 000 000 млади европейци. Младежките организации в 

Европа припознават Програма „Младежта в действие” като уникална програма: тя е 

единствената в Европейския съюз, подкрепяща неформалното образование и e насочена към 

всички млади хора и младежки организации, независимо дали те са студенти или не. Тя 

подкрепя младежката работа и младежкото участие в Европа. Освен това е уникална с 

изпълнението директно от младите хора, към които е адресирана. Младите хора чрез техните 

младежки организации са едновременно бенефициенти и важна страна при реализирането на 

проекти.    

  

Страните-членки и националните парламенти значително повишиха правомощията си 

по въпросите на младежта в Европейския съюз чрез Лисабонския договор. Чл. 165 гласи, че 

"Действията на Съюза са насочени към насърчаване развитието на младежкия обмен 

и обмена на социално-образователни инструктори и насърчаване на участието на 

младите хора в демократичния живот в Европа". Програма „Младежта в действие” е най-

добрият инструмент за постигане на това правомощие. Целта на програмата е да бъде 

средство, чрез което Европейската комисия поема своя ангажимент по Договора. Освен това 

следва да бъде инструмент за прилагане на допълнителни политически рамки: Рамката за 

европейско сътрудничество в младежката сфера и Младежта в движение на Дневен ред 2020. 

Ние вярваме, че Програма „Младежта в действие” може да допринесе значително за 

изпълнението на тези амбициозни политически програми. Това изисква постигането на силна 

програма както в нейния формат, така и ресурси, с които разполага. Реторика на инвестициите 

в областта на младежта, която не е съчетана с действия, сериозно ще засегне доверието 

на младите хора в ЕС и неговите институции. 

    

Сегашната програма "Младежта в действие" и нейните предшественици подкрепяха  

младежки организации, реализирайки по-голяма промяна за младите европейци, отколкото 

всяка друга програма. Европейският съюз и държавите-членки трябва с право да се гордеят 

с това. По-важното е, че младите хора в Европа не само заслужават програма, отговаряща на 

техните нужди и виждания, но и подкрепа те също да допринесат за изграждането на 

европейската демокрация и европейския социален модел. 

 

Програма „Младежта в действие” е най-ефективният и най-важният инструмент за 
развитие на младежката работа и неформално образование в България. Програмата е от 
изключителна важност за развитието и устойчивост на младежките неправителствени 
организации и неформални групи младежи.  
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По показател усвояемост програмата в България е на шесто място в Европа.  За 
2007 г. усвояемостта на средствата е 86 %, за 2008 г. – 97 %, за 2009г. – 88,8 %, а за 2010 г. 
усвояемостта е 100 %. За периода 2007 – 2010 г. в Националния център „Европейски 
младежки програми и инициативи”, администриращ Програма „Младежта в действие” в 
България, са подадени общо 1341 проекта, от които – одобрени: 632 проекта, в които са 
участвали над 12 000 младежи.  Проведени са 128 обучения по Плановете за обучение и 
сътрудничество с участието на 6392 младежи, младежки работници и младежки лидери. 
Проведени са и 71 обучения на 720 доброволци, участвали по Европейска доброволческа 
служба. Съгласно сключените договори с ЕК (на обща стойност от 8 345 373 евро) са били 
разпределени 7 696 723 евро (15 053 481,75 лв.) за реализиране на дейности по проекти и 
обучения в рамките на юни 2007 до декември 2010 г., като по договора за 2010 г. предстоят  
още обучения.  
 

От името на младите хора, които Национален младежки форум представлява, бихме 

желали : 

- Програма „Младежта в действие” 2.0 да остане независима програма, фокусирана 

върху неформалното образование и участието на младите хора; 

- Програма „Младежта в действие” да бъде ядрото в процеса на инвестиране в 

младите хора в Европейския съюз, като инвестира над 1 милиард евро (10 евро за 

всеки млад човек в Европа) в периода след 2014г.   

 

Разчитаме на вашата подкрепа! 

 

 

 

 

 

23.03.2011г.                                              С УВАЖЕНИЕ:___________________________________ 

Гр. София                                                                                    /Веселин ИЛИЕВ – Председател/ 


