
Доклад
От национален младежки форум 13-15.10.2002г.

Хотел”Елица”, Витоша

От 13 до 15.10 2002г. двама представители на гражданско движение “Младежки Форум 2001” – Нора Бобчева и 
Стоян Коев участвахме в национален младежки форум в хотел “Елица” на Витоша, организиран от отдела за социално 
развитие към ООН и финансиран от UNICEF. Участниците в тази инициатива бяха млади хора на възраст от 15 до 35 
години, от различни краища на България. Основната идея на младежкия форум бе да направим равносметка за 
изминалата година и половина от първата ни среща. Целта беше да видим какви са общите ни възможности и да 
достигнем до разработване на проекти за конкретни младежки програми.

Пристигнахме около 18:00 часа в хотел “Елица”,а след като се настанихме последва вечеря. След нея проведохме 
неформална работна среща, на която се опознахме, припомнихме си целите и очакваните резултати от първата ни 
среща. Бяхме единодушни, че от наша страна имаше интерес, усилена работа и инициативност, но не бяхме чути, нито 
разбрани. Получихме единствено пет минути внимание от най – висшата инстанция в държавата – президента на 
републиката. Въпреки представените от нас материали и предложения, резултат нямаше. За това на тази неформална 
среща решихме да подходим по друг начин към проблемите на младежта и да започнем тяхното разрешаване на местно 
ниво.

Разделихме се до следващата сутрин, когато официално бе открит младежкият форум. Това направи Кристина. 
Главен фасилитатор на инициативата бе Рафаел Чичек. Участваха и експерти от ПРООН – Калина, Бонка, Ангел. Те 
фасилитираха малките групи, на които се разделихме по-късно Много добра начална база за работа бяха материалите, 
които всеки получи Стратегическа и концептуална рамка (проекти преди отпечатване). Трудностите, които отбелязахме 
като пречка за нашия успех, са смяната на правителството, липсата на координация межди институциите, младежката 
политика на правителството. Като положителни промени бяха отбелязани местните стратегии в единадесет общини в 
сферата на здравеопазването.

След това се разделихме на три малки групи: участници от северна България, южна България и софийски регион. 
Ние участвахме в групата от северна България. Където бяха обхванати проблемите в областта на здравеопазването, 
трудовата заетост и образованието, маркирани на първия младежки форум. Участниците в групата бяха от следните 
градове: Видин, Велико Търново, Разград, Русе. Те не бяха запознати с проведените реформи, ако въобще е имало 
такива. В сферата на здравеопазването се наблюдава безотговорност и липса на лекарски персонал в училищата и
еднопосочност в кампаниите към тютюнопушенето, СПИН-а и сексуалното здраве и предимно към етническите 
малцинства. На важните проблеми не се отдава необходимото внимание. Като цяло има опити за реформи, но 
подобрението е минимално.

В областта на образованието се наблюдават следните проблеми: формализация на образованието, липса на контрол 
върху образователния процес, разхищение на средства при създаването на учебници, консервативни методи на 
обучение, дискриминация и лоша материална база.

Проблемите в сферата на трудовата заетост, набелязани от нашата група бяха: изтичане на квалифицирани кадри и 
отношенията между работодателите и младите хора.

След разглеждането на горепосочените проблеми, ние набелязахме няколко начина за тяхното разрешаване. 
Създадохме стереотип за обособяване на различните проблеми по региони и използване на наличните ресурси за 
разрешаването им.

В сферата на здравеопазването, може да бъде използвана общината за назначаване на необходимите медицински 
кадри и осигуряване на материална база за извършването на конкретни дейности. Медицинските институции 
(БЧК,ХЕИ,болници, поликлиники и Министерството на Здравеопазването) биха били полезни с практическа помощ 
(знания и материали) и човешки ресурс. Неправителствените организации могат да предложат проекти за справяне с 
проблемите. Разград се откроява с много добре развит трети сектор. Целева група ще бъде осигурена от училищните 
заведения, които ще бъдат и място за популяризиране на идеи.  Медиите ще информират обществеността за 
конкретните действия.

По същия аналог работихме в областите образование и трудова заетост. Медиите могат да бъдат използвани като 
ефирно време за промотиране проблемите на младите хора. Контрол ще бъде упражняван от училищните съвети, могат 
да се създадат и училищни настоятелства за тази цел. Бюрото по труда, НПО, и фирмите също са качествен ресурс.

След приключване на работата по групи, участниците се събраха, за да представят резултатите. Очевидно бе, че 
всички групи са работили по подобни стереотипи и затова резултатите от работата им бяха сходни. С това работата за 
деня приключи. През свободното си време създадохме полезни контакти, които ще използваме за бъдещи партньорства.

На следващия ден продължихме работата с идеи за бъдещи инициативи на местно ниво, осъществявани с помощта 
на ООН, която да играе роля на свързващо звено. Разделихме се с обещания за поддържане на връзка и закрихме 
форума. Инициативите, които ще създадем, няма да бъдат пряко финансирани от ООН, но експертите от отдела за 
социално развитие ще ни помагат, както с идеи и насоки, така и в търсенето на донор.

Отпътувахме от хотел “Елица” в 13:30 часа, сигурни, че това не е последната ни среща и ще се видим отново, но 
този път, за да представим положителните резултати от нашата работа на местно ниво.


