Кръгла маса “Младежки измерения”
Ние, младите хора от Русе, Габрово, Шумен и Разград, участници в кръглата маса “Младежки измерения” част от
конференцията “Възможности за участие на младите хора в обществения живот” (28–29.04.2001) в местността
“Пчелина”, споделихме успешните практики в своята дейност, дефинирахме трите основни проблема, общовалидни за
младежките НПО:

Липса на мотивация у младите хора:
1. липса на възможност за изразяване на мнение;
2. инертност и несериозно отношение към възможностите за участие в работата на неправителствените
организации.

Липса на добри възможности за ползване на информация и липса на подкрепа за самоорганизиране и активност.

Липса на достатъчно знания и умения на младежките организации при работа с медиите.
Конкретните стъпки за разрешаване на тези проблеми определят насоката за работа на младите хора, местните
власти, училищните институции, неправителствените организации и медиите за създаване на позитивни партньорства.
Основните принципи, гарантиращи успешно партньорство между тях са равнопоставеност, взаимна изгода и
прозрачност.
Ключовите фактори за постигане на ефективно сътрудничество са:
Обучение на лидери на младежките организации и младежките неформални групи /лидерство/
работа в екип
общуване,
лобиране,
разрешаване на конфликти
работа с местните власти и медиите / различни форми за повишаване на мотивацията за иницииране и
осъществяване на партньорство, създаване на множество контакти, споделяне на опит и практики, информация,
като се оценява риска при партньорство /
-

Предстои изработване на стратегия за работа по конкретни инициативи и проблеми:
Ясно формулиране на задачите.
Ясно разпределение на отговорностите на партньорите.
Програми за набиране и задържане на доброволци.
Съгласие по методите на работа.
Изграждане на кредит на доверие.
Обмяна на опит и практики.
Обучения според нуждите.
Програма за обмен на доброволци.
Оценка на риска.

Обръщаме се към представителите на младежки организации с призива да бъдат по ефективни в подкрепата и
развитието на младите хора чрез активното им участие в обществения живот и заявяваме своята готовност за работа с
други младежки организации и неформални групи за създаване на ефективни партньорства с оглед разрешаване на
конкретните проблеми.
С желание за бъдещо партньорство:
Гражданско Движение “Младежки форум 2001” – Разград, Младежки дом – Русе, Младежки парламент – Русе,
Младежко християнско дружество ИМКА – Габрово, Младежко християнско дружество ИМКА – Разград, Гражданско
Движение “Младежки форум 2001” – Шумен, Младежки съюз на демократичните сили – Разград

