Overview Младежка работа
Роля и функции
1 – ва Европейска конвенция за младежката работа, ГЕНТ, 2010 – Декларация
(http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Documents/2010_Declaration_European_youth_w
ork_convention_en.pdf)
Декларацията включва
- История (младежката работа): кратко обобщение на историята на младежката работа, която
откроява нейният разнороден характер, различните парктики на извършване, групите, които
засяга, движенията и организациите, които я развиват.
- Младежката работа днес: кратък преглед на настоящето състояние на младежката работа, като
се набляга на нейната комплексност и разнородните връзки и взаимоотношения, които
произлизат от тази комплексност. Тези връзки от своя страна предизвикат известни
напрежения, с които младежката работа трябва да се присобои и справи. Сред тях са:
съгласуване на младежките проучвания, политики и практики; осмисляне на различните
програми на младежките политики (на Европейски, национално и локално ниво); установяване
на позиции в крос-секторните дейности; справяне с проблемите на обучението
(тренинга),компетенциите и признаването, както и задълбочаване на педагогическите,
релационните (relational) и методологическите подходи към практиките на младежката работа.
2) Включва още дефиниции на младежката работа. Дефиницията не оспорва, че различните
форми на младежка работа въвлича различни млади хора, използва различна методологии,
адресира различни проблеми и действа в различни контексти. В тази рамка от групи, методи,
проблеми и контексти практиката на младежката работа се адаптира, разгръща и развива във
времето.
3)Въпросите, които са се повдигнали – дали младежката работа трябва да се промени, връзката
между младежката работа и младежките политики и приноса на младежката работа към пошироките условия за младите хора. Специфичните предизвикателства в дебата включваха
ролята на младежките работници за адресиране на проблемите на младежката работа,
проблемът за качеството и квалификацията в младежката работа, и формите на младежка
работа изисквани за съвместно съжителство в разнородни общества. Достъпност, стандарти,
признаване, ресурсно осигуряване и въздействие на младежката работа.
- Младежката работа и приоритетите на публичните политики: засилване връзката между
политическото и младежката работа/младежките работници; участие на младежките работници
при разработване на политиките за младежта; специфичните инициативи в младежката област
трябва да бъдат базирани на принципите и ценностите на младежката работа; включване на
младежките организации в процеса на изработване на младежки политики за да се включат
както организираните, така и неорганизираните младежи.
- Позиция и междусекторно сътрудничество: въвличане, включване на младежката работа в
професионалното развитие на кроссектрони политики и действия в областта на младежта. Това
сътрудичество приема различни форми: между образователните сектори, между агенции и
области на политиката, които засягат младите хора (здравеопазване, заетост и правосъдие),
между източниците на финансиране, и на различните административни нива. Партньорството

трябва да бъде основано на споделени ценности, взаимно уважение и ясни правила за
въвличане.
- Информация, въздействие и ефект: разпространение на практиките, политиките и принципите
на младежката работа; допълване на инстумените за оценка с разпространение и споделяне на
добри практики; младежки проучвания и мониторинг;
- Младежка работа за всички и в разнообразието: свързана с достъпността за всички.
- Качеството на практиката:
- Обучение, компетенции и признание
- Мобилност и мрежуване:
- Устойчива подкрепа и финансиране:
2. Обновена рамка за Европейска координация в младежката сфера (2010-2018)
Поставя началото на европейска стратегия за сътрудничество в младежката сфера през
следващото десетилетие. Основните цели през перида следва да са: 1) създаване на повече и
равни възможости за всички млади хора в образованието и на пазара на труда; 2) промотиране
на активното гражданство, социалното включване и солидарността между всички млади хора.
Постигането на тези цели изисква двоиствен подход насочен към развитието и промотирането
на : 1) специфични инициатив в младежката сфера, т.е политики и дейности специално
насочени към младите хора в области като неформалното образование, участие, доброволчески
дейности, младежка работа, мобилност и информация; 2) популярни инициативи (mainstream
initatioves)
Under this framework of cooperation, supporting and developing youth work should be regarded as
cross-sectoral issues. Youth work is a broad term covering a large scope of activities of a social,
cultural, educational or political nature both by, with and for young people. Increasingly, such
activities also include sport and services for young people. Youth work belongs to the area of ‘out-ofschool’ education, as well as specific leisure time activities managed by professional or voluntary
youth workers and youth leaders and is based on non-formal learning processes and on voluntary
participation. The ways in which youth work can contribute to achieving the overall objectives
identified above - as well as be supported and recognised as an added value for its economic and social
contribution - should be further examined and discussed under this framework. Among the issues to be
discussed are: appropriate training for youth workers and leaders, the recognition of their skills using
the appropriate European instruments, support for the mobility of youth workers and leaders and the
promotion of innovative services and approaches for youth work.:
5. Council conclusions on the contribution of quality youth work to the development, well-being and
social inclusion of young people, april 2013 (https://europa.eu/youth/sites/eaceyp/files/Council%20Conclusions%20on%20contribution%20of%20quality%20youth%20work%20%20ST08575.EN13.pdf)
В този документ се признава ролята на младежката работа в превенцията на социалното
изключване на младите хора, както и подобряването на социалното им включване. Младежката
работа се разглежда като инструмент, който позволява овластяването на младите хора и

насърчава тяхното активно участие в обществото. Тя изгражда у тях умения, компетенции и
опит за цял живот, стимулирайки факторите увеличаващи развититето, добруването,
автономията и социалното им включване. Младежката работа предлага пространство и
възможности за всички младите хора. Тя е базирана на НФО и на доброволно участие.
4. . Приоритети на структурния диалог в периода 2013 – юни 2014.
Тематичния приоритет на структурния диалог в Европа е социалното включване на младите
хора в Европа
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