Резолюция №10
КТ „Подкрепа и младите хора”

Конфедерация на труда „Подкрепа”:
КАТО си дава сметка за духовния, демографския и социалния упадък
на България;
КАТО изразява голямата си тревога за необходимите реформи в
образованието, квалификацията и преквалификацията на младите хора и
тяхната реализация на общо европейския трудов пазар;
КАТО отчита тревожната тенденция за объркана ценностна система,
липса на общо европейски модели за подражание на младите хора; КАТО
отчита наличието на демографския срив и продължаващата тенденция на
икономическа имиграция на младежите;
КАТО отчита, че България е член на ЕС и нуждите от комуникации
между младите хора на международно ниво;
КАТО отчита необходимостта от активно движение и спортуване,
поради нездравословния начин на живот и затлъстяване на нацията,
ВОДЕНА от загрижеността за бъдещето на страната, заявява
своите ангажименти към младите хора:
• Подпомагане, укрепване и разширяване на своята Младежка мрежа и
развитие на съвместни програми и проекти в областта на младежките
дейности;
• Спомагане осъществяването на програми за трайна младежка заетост
чрез активно участие в проекти, съвместно с правителствени и
неправителствени организации;
• Продължаване
на
системните
политики
за
възрастова
равнопоставеност и такава между половете в пазара на труда в
икономическия, обществения и семейния живот и успешното
съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора;
• Насърчаване на гражданското образование на младите хора в
началното и средното образование;
• Подобряване качеството на живот на младите хора и на условията за
успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране
в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране
потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския
съюз;
• Разработване на специални проекти и програми за работа с
малцинствени групи и такива в неравностойно положение, младежи,
необхванати и преждевременно напуснали образователната система,

младежи от имигрантските общности и спомагане обезпечаването им
чрез Структурните фондове;
• Насърчаване икономическата активност на младите хора;
• Съдействие за засилване ефективността на връзките между
образователните и обучителните институции и бизнеса за улесняване
на прехода от образование към заетост;
• Популязиризиране на неформалното образование като гъвкав и
съвременен начин, надграждащ формалното образование;
• Съдействие за обмен на младежи за учение през целия живот,
квалификация, преквалификация и работа в страните от Европейския
съюз, чрез програми на ЕС, в частност ЕРАЗЪМ+;
• Съдействие за създаването на благоприятна, насърчаваща и
подкрепяща среда за качествена професионална реализация на
младите хора в България;
• Съдействие за улесняването на достъпа до качествени услуги за
специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено
развитие на младите хора в съответствие с потребностите и
интересите им;
• Съдействие за популяризиране сред младите хора на доброволчество,
мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване,
солидарност между поколенията и формиране на гражданско
самосъзнание;
• Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки
кампании и младежки инициативи;
• Популяризиране и обучение по защита на правата на човека, особено
по въпросите на правата на детето, дискриминацията,
равнопоставеността между половете и трудовите права на младите
хора;
• Организиране на кампании и инициативи по актуални теми и в
изпълнение на политиките на Европейския съюз, Съвета на Европа и
ООН по отношение на младите хора;
• Съдействие за обезпечаване на проекти за младежка заетост в
регионите със смесено население и малките и отдалечени населени
места;
• Съдействие и подпомагане на младежите за чуждоезиково обучение;
• Съдействие за организиране и популяризиране на спортни
мероприятия, както и подпомагане за ползване на спортни бази от
младите хора, съгласно насоките на ЕС за физическата дейност,
особено сред младежите с увреждания;

• Съдействие за превенция на социалното изключване на младежи в
неравностойно положение – младежи в специализирани институции;
младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани
институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши
затворници, младежи от имигрантските общности и други групи
младежи в риск;
• Съдействие и сътрудничество с всички основни заинтересовани
лица: публични органи, служби по заетостта, специалисти по
професионално ориентиране, институции за образование и обучение,
служби за подкрепа на младежта, бизнес, работодатели, и пр. за
доброто функциониране на Националният план за изпълнение на
европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г..
• Съдействие за промяна в нормативната уредба:
- срещу разпространението и употребата на наркотични и упойващи
вещества;
- за закрила на деца и младежи от физически и сексуален тормоз;
- за противозаконно използване на младежкия труд;
- за участие и контрол на синдикатите за защита правата на младите
хора.

