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ЦЕЛИЦЕЛИ
•• СъздаванеСъздаване нана повечеповече ии равниравни възможностивъзможности заза младитемладите хорахора

вв сфератасферата нана образованиетообразованието ии заетосттазаетостта, , ии попо тозитози начинначин
намаляваненамаляване нана процентапроцента нана ранноранно напусналитенапусналите училищеучилище

младежимладежи вв странитестраните, , включенивключени вв изпълнениетоизпълнението нана проектапроекта;;
•• ПодобряванеПодобряване нана достъпадостъпа ии пълноценнотопълноценното участиеучастие нана

младитемладите хорахора вв обществотообществото ии такатака насърчаваненасърчаване нана активнатаактивната
имим гражданскагражданска позицияпозиция;;

•• РазвитиеРазвитие ии усъвършенстванеусъвършенстване качествотокачеството нана системитесистемите заза
подкрепаподкрепа нана младежкимладежки инициативиинициативи ии организацииорганизации;;
•• ПодкрепаПодкрепа нана младежкотомладежкото предприемачествопредприемачество чрезчрез

таргетиранотаргетирано обучениеобучение, , менторингменторинг, , мрежимрежи ии структуриструктури заза
подкрепаподкрепа ии тт..нн.;.;

•• НасърчаванеНасърчаване развитиеторазвитието нана партньорствопартньорство междумежду
предприятиятапредприятията ии образователнитеобразователните институцииинституции чрезчрез създаванесъздаване

ии усъвършенстванеусъвършенстване нана високовисоко качественикачествени стажантскистажантски
програмипрограми;;

•• НасърчаванеНасърчаване сътрудничествотосътрудничеството вв сфератасферата нана младежтамладежта нана
европейскоевропейско нивониво..
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►► ПродължителностПродължителност‐‐
11 11 месецамесеца

15.01.201315.01.2013‐‐25.12.201325.12.2013



МладитеМладите хорахора вв ЕСЕС ‐‐ демографскидемографски
реалностиреалности ии предизвикателствапредизвикателства

КЛЮЧОВИКЛЮЧОВИ ФИГУРИФИГУРИ
•• КъмКъм моментамомента 96 96 милионамилиона саса младитемладите
хорахора нана възраствъзраст междумежду 1515‐‐29 29 годинигодини вв

ЕСЕС‐‐ 27; 27; 
•• ТеТе представляватпредставляват 19.4 % 19.4 % отот

населениетонаселението вв ЕСЕС;;
•• ПрогнозаПрогноза заза 20502050гг.: .: дялдял нана младимлади хорахора
отот общияобщия бройброй населениенаселение вв ЕСЕС‐‐ 15.3 %; 15.3 %; 
•• ЕдинЕдин отот всекивсеки седемседем младежимладежи нана
възраствъзраст междумежду 1818‐‐24 24 годинигодини напусканапуска
училищеучилище предипреди завършванезавършване нана средносредно

образованиеобразование‐‐ процентпроцент нана ранноранно
напусналитенапусналите училищеучилище вв ЕСЕС : 14. 8 %.: 14. 8 %.



�� НаНа европейскоевропейско нивониво 40 % 40 % отот
работещитеработещите младежимладежи нана възраствъзраст междумежду

1515‐‐24 24 годинигодини саса наетинаети нана срочнисрочни
договоридоговори. . ЗаЗа възрастоватавъзрастовата групагрупа 2525‐‐29 29 

годинигодини процентътпроцентът ее 20 %;20 %;
�� 25 % 25 % отот работещитеработещите младежимладежи нана
възраствъзраст 1515‐‐24 24 годинигодини вв ЕСЕС саса наетинаети

почасовопочасово;;
�� СамоСамо 4 % 4 % отот младежитемладежите нана възраствъзраст 1515‐‐

24 24 годинигодини вв ЕСЕС саса самонаетисамонаети, , аа заза
възрастоватавъзрастовата групагрупа 2525‐‐29 29 годинигодини тозитози

процентпроцент ее 9 %;9 %;
�� ПроцентПроцент младежкамладежка безработицабезработица вв ЕСЕС‐‐

24 %.24 %.





•• 57.5 % 57.5 % отот младитемладите ЕвропейциЕвропейци саса
икономическиикономически активниактивни, , тт..ее. . илиили саса

заетизаети, , илиили активноактивно сиси търсяттърсят
работаработа; ; 

•• ПовечеПовече отот 1/3 1/3 отот младежитемладежите нана
възраствъзраст 1515‐‐24 24 годинигодини вв ЕСЕС нитонито

работятработят, , нитонито учатучат, , нитонито сесе обучаватобучават
((чрезчрез курсовекурсове заза професионалнапрофесионална

квалификацияквалификация ии другидруги програмипрограми заза
професионалнопрофесионално обучениеобучение););

•• 26 % 26 % отот безработнитебезработните нана възраствъзраст
междумежду 1515‐‐24 24 годинигодини ии 35 % 35 % отот

безработнитебезработните нана възраствъзраст междумежду 2525‐‐
29 29 годинигодини вв ЕСЕС саса безбез работаработа повечеповече

отот 12 12 месецамесеца ((дългосрочнодългосрочно
безработнибезработни).).



•• 20 % 20 % отот младитемладите хорахора нана възраствъзраст
междумежду 1818‐‐24 24 годинигодини живеятживеят нана прагапрага
нана бедносттабедността ((доходитедоходите имим възлизатвъзлизат
нана попо‐‐малкомалко отот 60 % 60 % отот средниясредния заза

странатастраната имим доходдоход ).).

•• 1/3 1/3 отот работещитеработещите младежимладежи вв ЕСЕС
едновременноедновременно сс товатова саса ии студентистуденти;;

•• ПоловинатаПоловината отот заетитезаетите младежимладежи нана
възраствъзраст 1515‐‐24 24 годинигодини вв ЕСЕС саса наетинаети

катокато нискоквалифициранинискоквалифицирани ии
нископлатенинископлатени кадрикадри безбез възможноствъзможност

заза професионалнопрофесионално развитиеразвитие;;



МладитеМладите хорахора вв БългарияБългария ‐‐
демографскидемографски реалностиреалности ии

предизвикателствапредизвикателства

●● ОбщиятОбщият бройброй нана младитемладите хорахора вв
странатастраната нана възраствъзраст 1515‐‐29 29 гг. . ее

близоблизо 1 31 36161 262262 душидуши. . ОтОт тяхтях околооколо
1 003 500 1 003 500 душидуши живеятживеят вв градовеградове, , аа

околооколо 330 800 330 800 вв селасела;;

●● СериозенСериозен демографскидемографски проблемпроблем
заза БългарияБългария ее значителнозначително нискиятниският
относителенотносителен дялдял нана населениетонаселението отот

0 0 додо 14 14 годинигодини включителновключително ––
13.8%. 13.8%. 



●● ДругДруг показателпоказател, , показващпоказващ остротатаостротата
нана посоченияпосочения проблемпроблем, , ее

коефициентъткоефициентът нана демографскодемографско
заместванезаместване. . ПрезПрез 2001 2001 гг. . всекивсеки 100 100 
душидуши, , излизащиизлизащи отот трудоспособнатрудоспособна
възраствъзраст саса билибили заместванизамествани отот 124 124 
душидуши, , влизащивлизащи вв трудоспособнатрудоспособна

възраствъзраст. . СледСлед 2008 2008 гг. . товатова
съотношениесъотношение ее обратнообратно ‐‐ 100 100 душидуши, , 

излизащиизлизащи отот трудоспособнатрудоспособна възраствъзраст саса
заместванизамествани отот 91, 91, презпрез 2009 2009 гг. . отот 82, 82, аа
презпрез 2010 2010 отот 74 74 душидуши. . ТоваТова показвапоказва, , чече

вв странатастраната настъпванастъпва стагнациястагнация попо
отношениеотношение нана подмладяванетоподмладяването ии
развитиеторазвитието нана трудоспособнототрудоспособното

населениенаселение..







▶▶ МладитеМладите хорахора вв БългарияБългария саса
средсред найнай‐‐къснокъсно влизащитевлизащите вв пазарапазара

нана трудатруда вв
сравнениесравнение сс другитедругите държавидържави отот

ЕСЕС;;▶▶ ВВ повечетоповечето случаислучаи тете няматнямат
практическипрактически ии трудовтрудов опитопит попо

придобитатапридобитата
специалностспециалност следслед завършванезавършване нана
своетосвоето образованиеобразование ии труднотрудно сесе

включватвключват нана
пазарапазара нана трудатруда;;

▶▶ МладежитеМладежите сс нискониско образованиеобразование ии
квалификацияквалификация саса средсред първитепървите, , 

засегнатизасегнати отот влошенитевлошените
икономическиикономически условияусловия..



▶▶ МладитеМладите хорахора сесе превръщатпревръщат вв потенциаленпотенциален
ресурсресурс нана заетосттазаетостта вв сиватасивата частчаст нана

икономикатаикономиката. . НедостатъчнитеНедостатъчните професионалнипрофесионални
уменияумения ии практикипрактики вв реалнареална средасреда ии

невъзможносттаневъзможността заза професионаленпрофесионален изборизбор нана
учащитеучащите отот найнай‐‐раннатаранната възраствъзраст принуждаватпринуждават
частчаст отот завършилитезавършилите училищеучилище дада започнатзапочнат

““първатапървата възможнавъзможна работаработа””,, найнай‐‐честочесто вв сфератасферата
нана услугитеуслугите, , търговиятатърговията ии обслужванетообслужването, , безбез

изискванияизисквания къмкъм условиятаусловията нана трудтруд..

▶▶ НискиятНиският процентпроцент нана заетостзаетост средсред младежитемладежите въввъв
възрастоватавъзрастовата групагрупа отот 15 15 додо 24 24 годинигодини ее вв резултатрезултат
главноглавно нана нискатаниската имим икономическаикономическа активностактивност, , тъйтъй

катокато тете всевсе ощеоще саса вв процеспроцес нана получаванеполучаване нана
тяхнототяхното образованиеобразование . . БългарияБългария сесе нарежданарежда вв

групатагрупата нана странитестраните сс активностактивност попо‐‐нисканиска отот 50% 50% нана
младитемладите хорахора попо отношениеотношение нана заетосттазаетостта ((ЧехияЧехия, , 
ИталияИталия, , ЛитваЛитва, , ЛюксембургЛюксембург, , УнгарияУнгария, , РумънияРумъния ии

ТурцияТурция).).









●● НаредНаред сс негативниянегативния ефектефект нана кризатакризата, , причинитепричините
заза безработицатабезработицата нана младитемладите хорахора саса вв липсаталипсата нана

квалификацияквалификация ии нискотониското образованиеобразование припри повечеповече отот
половинатаполовината отот тяхтях. . ДаннитеДанните нана АгенциятаАгенцията попо заетосттазаетостта

показватпоказват, , чече презпрез 2012 2012 гг. . вв професионалнатапрофесионалната
структураструктура нана безработнитебезработните младежимладежи додо 29 29 годинигодини
найнай‐‐многобройнамногобройна ии сс найнай‐‐голямголям относителенотносителен дялдял

продължавапродължава дада ее групатагрупата нана регистриранитерегистрираните младежимладежи
безбез специалностспециалност ‐‐ 63.1 % . 63.1 % . 

●● ВВ образователнатаобразователната структураструктура нана безработнитебезработните
младежимладежи додо 29 29 гг. . тезитези сс основноосновно ии попо‐‐нискониско

образованиеобразование запазватзапазват найнай‐‐голямголям относителенотносителен дялдял ‐‐
50.3 %50.3 %.. СледватСледват младежитемладежите сс професионалнопрофесионално

образованиеобразование ‐‐ 24.5 % 24.5 % ии съссъс средносредно общообщо образованиеобразование
‐‐ 14.3 % . 14.3 % . СС найнай‐‐малъкмалък дялдял саса младежитемладежите сс висшевисше

образованиеобразование‐‐ 10.9 %. 10.9 %. 
●● БезработицатаБезработицата средсред младежитемладежите сесе отличаваотличава ии сс

голямаголяма продължителностпродължителност. . МладежитеМладежите додо 2929‐‐годишнагодишна
възраствъзраст сс престойпрестой нана пазарапазара нана трудатруда наднад 1 1 годинагодина саса

24.4 % 24.4 % вв общатаобщата съвкупностсъвкупност нана безработнитебезработните
младежимладежи..



ОсновнитеОсновните предизвикателствапредизвикателства ии причинипричини заза
младежкатамладежката безработицабезработица ии неактивностнеактивност, ,  нареднаред сс
общотообщото свитосвито търсенетърсене нана работнаработна силасила попо времевреме
нана кризатакризата, , могатмогат дада бъдатбъдат обобщениобобщени такатака::
•• ЛипсаЛипса нана професионаленпрофесионален опитопит, ,  ключовиключови
уменияумения ии трудовитрудови навицинавици;;
•• ПреждевременноПреждевременно напусканенапускане нана училищеучилище ии
нискониско образованиеобразование;;
•• НискаНиска степенстепен нана професионалнапрофесионална
квалификацияквалификация илиили липсалипса нана такаватакава;;
•• ПритежаванаПритежавана квалификацияквалификация попо професиипрофесии сс
ограниченоограничено търсенетърсене нана пазарапазара нана трудатруда;;
•• ОграниченаОграничена мобилностмобилност;;
•• НедостатъчнаНедостатъчна ии непостояннанепостоянна активностактивност заза
търсенетърсене нана работаработа ии загубазагуба нана трудоватрудова мотивациямотивация, , 
порадипоради невъзможностневъзможност заза започванезапочване нана първапърва
работаработа илиили продължителенпродължителен престойпрестой безбез работаработа;;
•• ПредлаганеПредлагане нана нерегламентирананерегламентирана работаработа сс
нискониско възнаграждениевъзнаграждение ии безбез осигуровкиосигуровки, ,  ии оттукоттук
ограничаванеограничаване нана праватаправата заза обезщетенияобезщетения ии
помощипомощи припри безработицабезработица. . 



●● МладежитеМладежите нана възраствъзраст междумежду 1515‐‐24 24 
годинигодини, , коитокоито нитонито учатучат, , нитонито сесе обучаватобучават, , 
нитонито работятработят (not in employment, education (not in employment, education 

oror
training (NEET)) training (NEET)) ее 22, 6 %, 22, 6 %, докатодокато заза ЕСЕС тозитози

процентпроцент ее 12, 9 %;12, 9 %;

●● ДаннитеДанните нана НСИНСИ сочатсочат катокато найнай‐‐честочесто
срещанисрещани причинипричини заза отпаданеотпадане отот училищеучилище презпрез

учебнатаучебната 2010/2011 2010/2011 гг. . социалнисоциални ии семейнисемейни
причинипричини, , ии психологическипсихологически ии педагогическипедагогически
причинипричини вв следнотоследното съотношениесъотношение: : социалнисоциални ии
семейнисемейни причинипричини (50.15%); (50.15%); непосещаваненепосещаване нана
учебниучебни занятиязанятия порадипоради нежеланиенежелание (24.52%); (24.52%); 

заминализаминали заза чужбиначужбина (18.36%).(18.36%).

●● ВъпрекиВъпреки използванетоизползването кактокакто нана
традиционнитрадиционни, , такатака ии нана новинови подходиподходи припри

провежданепровеждане нана образователнатаобразователната политикаполитика, , къмкъм
моментамомента вв БългарияБългария 14 % 14 % отот ученицитеучениците

отпадатотпадат отот систематасистемата нана среднотосредното образованиеобразование;;





●● ДелътДелът нана младежитемладежите, , коитокоито нене сесе
интересуватинтересуват отот политикаполитика растерасте сс всякавсяка
изминалаизминала годинагодина. . ДнесДнес тойтой ее 61 %.61 %.

●● МладежкитеМладежките организацииорганизации всевсе повечеповече нене
сесе възприематвъзприемат катокато средасреда заза гражданскагражданска
изяваизява нана новитеновите младимлади хорахора ‐‐ предипреди петпет

годинигодини 7% 7% отот младежитемладежите саса билибили свързанисвързани
сс

някакванякаква гражданскагражданска организацияорганизация, , докатодокато
презпрез последнитепоследните годинигодини тете намаляватнамаляват..
ЕдваЕдва 2,2 % 2,2 % отот младитемладите саса ангажираниангажирани сс
членствочленство вв политическаполитическа организацияорганизация..

●● ВсеВсе ощеоще държавнитедържавните ии общинскитеобщинските
органиоргани нене предлагатпредлагат ефективноефективно

действащидействащи
механизмимеханизми заза отразяванеотразяване нана младежкотомладежкото
мнениемнение припри вземаневземане нана политическиполитически ии
социалнисоциални решениярешения, , имащиимащи отношениеотношение

къмкъм тяхтях..



НационалнаНационална политикаполитика ии стратегиистратегии

▶▶ ПрограмаПрограма нана ПравителствотоПравителството 20092009‐‐2013 2013 гг., ., 
коятокоято определяопределя политикатаполитиката заза младитемладите хорахора

катокато значимзначим факторфактор заза развитиеторазвитието нана
обществотообществото ии човешкиячовешкия капиталкапитал;;

▶▶ ВВ синхронсинхрон сс ПрограматаПрограмата нана правителствотоправителството
МинистерствотоМинистерството нана образованиетообразованието, , младежтамладежта ии
наукатанауката разработваразработва ПрограмаПрограма заза развитиеразвитие нана
образованиетообразованието, , наукатанауката ии младежкитемладежките

политикиполитики (2009(2009‐‐20132013гг.), .), чийточийто стратегическистратегически
приоритетприоритет ее стимулиранестимулиране въвличанетовъвличането нана

младитемладите хорахора вв разработванеторазработването ии
осъществяванетоосъществяването нана секторнисекторни политикиполитики. . 



▶▶ НационалнаНационална инициативаинициатива „„РаботаРабота
заза младитемладите хорахора вв БългарияБългария”” (2012 (2012 ––

20132013гг.). .). 

▶▶ НационалнаНационална стратегиястратегия заза
младежтамладежта (2010(2010‐‐20202020гг.) .) ‐‐ представяпредставя
цялостнацялостна дългосрочнадългосрочна визиявизия заза

развитиеторазвитието нана младежтамладежта вв странатастраната; ; 

НационалнаНационална политикаполитика ии стратегиистратегии

▶▶ НАЦИОНАЛНАНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМАПРОГРАМА
ЗАЗА МЛАДЕЖТАМЛАДЕЖТА
(2011 (2011 –– 20152015гг.);.);



ОсновнатаОсновната визиявизия нана политикатаполитиката заза младежтамладежта ее
подобряванеподобряване качествотокачеството нана животживот нана младитемладите хорахора
ии нана условиятаусловията заза успехуспех нана всекивсеки младмлад човекчовек чрезчрез

устойчивиустойчиви механизмимеханизми заза инвестиранеинвестиране вв младежтамладежта ии
мобилизиранемобилизиране потенциалапотенциала нана младитемладите хорахора вв
развитиеторазвитието нана БългарияБългария ии ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз. . 

СТРАТЕГИЧЕСКИСТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИЦЕЛИ

•• СъздаванеСъздаване нана благоприятнаблагоприятна, , насърчаващанасърчаваща ии
подкрепящаподкрепяща средасреда заза качественакачествена професионалнапрофесионална

реализацияреализация нана младитемладите хорахора вв БългарияБългария;;
• УлесняванеУлесняване нана достъпадостъпа додо качественикачествени услугиуслуги заза
специалнаспециална подкрепаподкрепа нана пълноценнотопълноценното личностноличностно

ии общественообществено развитиеразвитие нана младитемладите хорахора вв
съответствиесъответствие сс потребноститепотребностите ии интереситеинтересите имим;;

•• НасърчаванеНасърчаване нана здравословнияздравословния начинначин нана
животживот средсред младитемладите хорахора;;

•• ПревенцияПревенция нана социалнотосоциалното изключванеизключване нана
младежимладежи вв неравностойнонеравностойно положениеположение;;



• РазвитиеРазвитие нана доброволчествотодоброволчеството средсред младитемладите хорахора;;

• ОсигуряванеОсигуряване нана възможностивъзможности заза пълноценнопълноценно
участиеучастие нана младитемладите хорахора вв гражданскиягражданския животживот ии заза
приобщаванетоприобщаването имим къмкъм основнитеосновните демократичнидемократични

ценностиценности ии стандартистандарти;;

•• СъздаванеСъздаване нана привлекателнапривлекателна средасреда заза развитиеразвитие нана
младитемладите хорахора вв малкитемалките населенинаселени местаместа ии селскитеселските

районирайони;;

•• СъздаванеСъздаване нана благоприятнаблагоприятна ии насърчаващанасърчаваща
средасреда заза българскитебългарските младежимладежи дада участватучастват

пълноценнопълноценно вв междукултурнотомеждукултурното ии
международнотомеждународното

младежкомладежко общуванеобщуване..

•• СтимулиранеСтимулиране нана активнотоактивното участиеучастие нана младитемладите
хорахора вв превенциятапревенцията нана престъпносттапрестъпността, , особеноособено вв
превенцияпревенция нана правонарушениятаправонарушенията, , извършениизвършени

отот младимлади хорахора;;



ПрограматаПрограмата сесе осъществяваосъществява отот НационаленНационален центърцентър
""ЕвропейскиЕвропейски младежкимладежки програмипрограми ии инициативиинициативи" " 

заза периодапериода 2011 2011 –– 2015 2015 гг. . 
СредстватаСредствата заза дейноститедейностите попо програматапрограмата сесе

осигуряватосигуряват вв рамкитерамките нана бюджетабюджета нана
МинистерствотоМинистерството нана образованиетообразованието, , младежтамладежта ии

наукатанауката ((МОМНМОМН) ) заза съответнатасъответната годинагодина. . 

НАЦИОНАЛНАНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМАПРОГРАМА ЗАЗА МЛАДЕЖТАМЛАДЕЖТА
(2011 (2011 –– 20152015гг.).)

ПриоритетПриоритет 1. 1. НасърчаванеНасърчаване нана личностнотоличностното
развитиеразвитие ии икономическатаикономическата активностактивност нана младитемладите
хорахора ии подобряванеподобряване нана достъпадостъпа додо информацияинформация ии

качественикачествени услугиуслуги

ПриоритетПриоритет 2. 2. ПовишаванеПовишаване нана гражданскатагражданската
активностактивност нана младитемладите хорахора

ПриоритетПриоритет 3. 3. ПревенцияПревенция нана социалнотосоциалното изключванеизключване
нана младимлади хорахора вв неравностойнонеравностойно положениеположение



ПриоритетПриоритет 4. 4. РазвитиеРазвитие нана младежкомладежко
доброволчестводоброволчество

ПриоритетПриоритет 5. 5. ЛичностноЛичностно ии професионалнопрофесионално развитиеразвитие
нана младитемладите хорахора вв малкитемалките населенинаселени местаместа ии

селскитеселските районирайони

ПриоритетПриоритет 6. 6. РазвитиеРазвитие нана междукултурниямеждукултурния ии
международниямеждународния диалогдиалог средсред младитемладите хорахора

ПриоритетПриоритет 7. 7. УсъвършенстванеУсъвършенстване нана младежкатамладежката
работаработа

ЦЕЛЕВИЦЕЛЕВИ ГРУПИГРУПИ
ПрограматаПрограмата ее насоченанасочена къмкъм: : 

•• МладежиМладежи нана възраствъзраст отот 15 15 додо 29 29 годинигодини ии
•• РаботнициРаботници ии другидруги специалистиспециалисти, , коитокоито саса

директнодиректно ангажираниангажирани сс предоставянетопредоставянето нана услугиуслуги
илиили сс другидруги дейностидейности вв подкрепаподкрепа нана младежкотомладежкото

развитиеразвитие. . 



КъдеКъде саса синдикатитесиндикатите.....?.....?

ИнициативиИнициативи нана СФСФ ““МеталициМеталици””::

◆◆ ОбученияОбучения ии семинарисеминари сс таргеттаргет
групагрупа‐‐ младимлади работнициработници ии

служителислужители вв металнияметалния секторсектор;;

◆◆ РаботническиРаботнически спортспорт‐‐ ежегоднаежегодна
откритаоткрита СпартакиадаСпартакиада нана

металоработницитеметалоработниците вв БългарияБългария;;

◆◆ ПроектиПроекти‐‐ ““ОмладяванеОмладяване нана ЕвропаЕвропа
заза попо‐‐добродобро бъдещебъдеще””;;

◆◆ УКЦУКЦ ““ОбсерваторияОбсерватория””..



БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ ВИВИ
ЗАЗА ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО!!

www.metalicywww.metalicy‐‐bg.combg.com


