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ПРОТОКОЛ
От Конференция на тема „Хоризонт за Русе – възможности и перспективи пред
младите хора“, проведена на 06.04.2015 г.
На 06.04.2015 г. в зала „Европа“ на Доходното здание се проведе младежка
конференция „Хоризонт за Русе – възможности и перспективи за младите хора“.
Организатори на конференцията бяха: Областна администрация Русе, Община Русе,
Общински младежки дом, Младежки информационно-консултантски център.
Сред официалните гости на събитието бяха заместник-министърът на младежта и
спорта Калин Каменов, Областният управител на Област Русе Стефко Бурджиев,
заместник областния управител Станимир Станчев, кметът на Община Русе Пламен
Стоилов, народни представители от 19-ти МИР – Русе, Неправителствени организации,
ученици от средните училища в област Русе и студенти от Русенски университет „Ангел
Кънчев“.
Г-жа Светлана Ангелова представи проблемите и перспективите, свързани с
младежката заетост като подчерта, че в България се заражда нова младеж с ценности,
интереси и образци на поведение. Тя изтъкна, че младите безработни са най-рисковата
група на пазара на труда и е необходимо интегриране на политиките в областта на
младежката безработица с тази на образованието.
Г-жа Ирена Петрова – директор на Дирекция „Култура и образование“ в Община
Русе представи Общинския годишен план за младежта, в който са базови петте основни
приоритета от Доктрината на ЕС – участие, информация, неформално образование,
доброволчески дейности, по-добро разбиране и познаване на проблемите за младежта.
Г-н Мариан Савов – директор на ОП „Русе арт“ изрази надеждата си, че в бъдеще
младите хора ще създадат свои представителства и ще самоорганизират младежки
инициативи.
Г-н Калин Каменов каза, че при множеството си контакти с млади хора те
споделят, че съществува информация, свързана с младежката заетост, но тя не достига до
тях по адекватен начин. Той изрази готовност да работи в тази посока, като идеята е
всички институции да се обединят в помощ на младите хора. Г-н Каменов допълни, че
вече е почти готов и координационният механизъм по т. нар. „Гаранция за младежта“,
така че тя да не бъде само документ, а да е практически изпълнима.
Г-н Светозар Даскалов – експерт в Център за развитие на човешките ресурси
представи възможностите, които дава на младежите програмата Erasmus + за младежко
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доброволчество, мобилност и работа.
На конференцията присъстваха и младежи от Турция, Испания, Тунис, Румъния,
Гърция и Мароко, които членуват в различни младежки доброволчески организации. Те
споделиха своя опит и впечатления от работата и контактите си при осъществяване на
доброволческа дейност. Младежите препоръчаха на своите връстници да се възползват
от възможностите, които им дава студентската мобилност.

Приложение: Програма на конференцията
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