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ДЕКЛАРАЦИЯ 

НА БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА МЛАДЕЖКА МРЕЖА* 
 
 
Бъдещето на Европа зависи от младите хора. Съответно, младите хора са един от 
приоритетите на социалната визия на Европейския съюз, група от населението, която е 
важен ресурс за цялото общество, който може да се използва, за да се постигнат по-
високи социални цели. Следователно е необходимо да се предоставят на младите хора 
равни възможности за усвояване на знания, умения и компетенции за тяхното участие 
във всички аспекти на обществото. 
 
Ако вземем под внимание факта, че проблемите на младите хора са сложни и свързани 
с различни области, към тях трябва да се подхожда по един всеобхватен начин, което 
предполага високо ниво на участие на самите млади хора, както и на участието на 
всички заинтересовани актьори, институции и заинтересовани страни. С цел да се 
отговори по същество на проблемите и потребностите на младите хора, е необходимо 
да се осигури истинско, а не квази тяхно участие по отношение на неща, които ги 
засягат, необходимо е активно включване, а не формално участие на младежите. 
 
Ето защо ние, младежите от граничния регион на България и Сърбия, по време на 
съвместния трансграничен младежки лагер, приехме следното: 

 Република България и Република Сърбия трябва да осигурят изпълнението на 
11-те индикатора на национална младежка политика, развити от страна на 
Съвета на Европа и доразвити от Европейския младежки форум. 

 Политическите органи трябва да се споразумеят за важността на въпросите, 
касещи младежта, а откритостта, честността и прозрачността трябва да бъдат 
водещи принципи в диалога между всички участници.  

 Местните власти трябва да засилят сътрудничеството с гражданския сектор чрез 
системен подход, консултации и непрекъсната финансова подкрепа. 

 Необходимо е да се работи систематично за насърчаване на доброволчеството и 
социално полезното участие на младите хора. 

 Приоритетните области, в които трябва да се работи за младите и с младите са 
образованието, здравеопазването, свободното време и сигурността. 

 Необходимо е да се разработят дългосрочни програми за неформално 
образование и младежки доброволчески програми, тъй като това ще укрепи 
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капацитета и компетенциите на младите хора за активно участие в живота на 
общността. 

Ние, младите хора от граничния регион на България и Сърбия, обединени в рамките 
на проекта "Youth Riders", подчертаваме ясно, че нашата цел е да създадем равни 
възможности, както и да стимулираме активността и да увеличим участието на 
младежите. Искаме да ви кажем, че сме ваши партньори по пътя към създаване на 
равни възможности за активно участие на младите хора. 
 
*Декларацията е приета на 03.09.2017г. от представители на младежки 
организации от България и Сърбия по време на трансграничен лидерски лагер на 
Каменачки Вис, окръг Ниш, Сърбия, проведен в рамките на проекта „Youth Riders”, 
съфинансиран от ЕС чрез Програма Interreg-IPA CBC България – Сърбия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


