ПРОЕКТ

Младежки форум #БъдиЕвропа
22 Октомври 2021 г.
София, Национален дворец на културата, зала 8, ет. 5, вход А4
и онлайн участие: връзка за включване (tbc)
Регистрация за участие: conference@esc.bg

Програма
13:30 ч. – 14:15 ч.
УМЕНИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ИНОВАЦИИ
Какво бъдеще на Европейския съюз желаят гражданите, как Европа може
да се справя по-добре с големите предизвикателства на деня и какви умения са
необходими за младите хора, за да намерят добра работа и да се включат
активно в обществения живот. Ковид-19 промени образованието и пазара на
труда, създаде нова реалност в социалните мрежи, ускори дигитализацията.
Икономическият и социален съвет се обръща към младите хора, за да обсъдим
предизвикателствата на сегашните ученици и студенти, на младежите, които
поставят начало на кариерата си. Конференцията за бъдещето на Европа е
съвместна инициатива на Европейския парламент, Съвета на ЕС и
Европейската комисия, действащи като равностойни партньори заедно с
държавите-членки на Европейския съюз. Целта ѝ е европейските граждани да
имат водеща и активна роля в определянето на приоритетите на ЕС. В нея
могат да участват граждани от всички слоеве на обществото и от всички
краища на Съюза. Това ще бъде постигнато чрез множество свързани с
Конференцията събития и дебати, организирани на европейско и национално
ниво.
ИСС е законово институционализирана форма на организираното
гражданско общество за консултации на социалната и икономическата

политика на държавното управление в България, който обединява най-големите
и влиятелни граждански организации, включително представителните
работодателски и синдикални движения. Основната мисия на ИСС е да
гарантира връзката и диалога между обществото и държавното управление.
Търсим най-подходящия национален модел за практическото развитие на
гражданския диалог като форма на демокрацията с пряко участие. Доказваме,
че ефективен граждански диалог е възможен само на базата на
равнопоставеност, консенсус и взаимно зачитане на интересите на всяка една
организация. Вярваме, че динамично гражданско общество без участието на
младежта е трудно постижимо. Затова ИСС поема инициативата да стане
част от Конференцията за бъдещето на Европа чрез гласа на младите хора.
Нека да чуем гласа на младите хора и на младежките организации, които
да предложат решения за проблемите, пред които е изправено тяхното
поколение.
Ключови послания:
Мария Габриел, Европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура,
образование и младеж
С участието на:
•

Васил Велев, заместник-председател на Икономически и социален съвет от
Група 1 – работодателски организации

•

Пламен Димитров, заместник-председател на Икономически и социален
съвет от група 2 – синдикални организации

•

Богомил Николов, заместник- председател на Икономически и социален
съвет от Група 3 – граждански сектор

Модератор:
Зорница Русинова, Председател на Икономически и социален съвет

14:15ч. – 14:45ч.
КАКВО И КАК ЩЕ РАБОТЯ? МОЯТА ПРОФЕСИЯ И МОИТЕ УМЕНИЯ
СЛЕД КОВИД-19
КОВИД-19 промени значително начина, по който работим и учим. Постави
нови предизвикателства пред нас, промени начина на мислене за бъдещата ни
кариера. Новите възможности, новите бизнеси преподредиха цялостно пазара
на труда. В същото време, от началото на пандемията КОВИД-19 всеки шести
младеж е преустановил работа, а 42% от тези, които са продължили да
работят, са с намалени доходи, според Международната организация на труда.

Пандемията промени образованието и начина на обучение, затрудни
намирането на работа и започването на кариера. Промени се дългосрочното
влияние върху разделението между по-високо образованите, мобилни работници
и хората с по-ниско образование и по-слаба мобилност.
Как националните и европейски политики на пазара на труда могат да
помогнат за решаването на проблема с високия процент на младежка
безработица? Кои професии станаха търсени и от какви умения се нуждаем за
тях? Какво се промени в отношенията работник – работодател? Можем ли да
очакваме по-голяма гъвкавост сега, след като компаниите и организациите
свикнаха да работят от разстояние или ще се върнем към класическия модел
„от 9 до 5“?
Изказване на членове на ИСС:
Любослав Костов, КНСБ
Ваня Григорова, КТ „Подкрепа“
С участието на:
•

младежи

•

ученици

•

студенти

•

млади учени

Модератор:
Карина Ангелиева, съветник на министъра на образованието и науката

14:45ч.- 15:15ч.
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И МАНИПУЛАЦИИ: ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ
ИЛИ НЕЩО ПОВЕЧЕ Е НЕОБХОДИМО?
Онлайн средата открива необятни възможности и предлага огромно
количество информация без лимит и граници. В ерата на интернет и
социалните мрежи всеки от нас може да сърфира свободно и да изразява
мнението си, понякога с лице и име, друг път напълно анонимно. Свидетели сме
на масови кампании, насочени да формират обществени нагласи чрез
дезинформация и фалшиви новини във всяка сфера на живота – политика,
маркетинг, спорт, култура и др.
Същевременно, младежите могат да се справят с много задачи наведнъж,
имат кратък обхват на вниманието, нуждаят се от бързи отговори, умеят да
се концентрират върху мултимедийно съдържание и отказват безсмислена

рутинна работа. Ето защо е все по-осезаема нуждата не само от по-високо
образование, но и от включване на нови форми на взаимодействие и използване
на нови методики за работа; от различен подход в регулирането на средата и
ресурсите ѝ, както и от осъвременени дефиниции на нормалност,
естественост, профил, истина и фалш. И не само.
Каква може да бъде ролята на младите хора в борбата с
дезинформацията и разпространението на фалшиви новини? Какви нови
предизвикателства поставя бързият ръст на онлайн кампаниите и
платформите? Как медийната и дигитална грамотност може да помогне за
поддържане на почтеността и достоверността на информацията и да защити
пространството от манипулации, особено когато става въпрос за човешкото
здраве и бъдеще? Как можем да противодействаме на дезинформацията и
речта на омразата чрез образование и обучение? Присъединете се към тази
сесия, за да споделите своя опит и идеи за борбата с фалшивите новини и
дезинформацията в интернет.
Изказване от ИСС:
Офелия Кънева, представител на независимите учени
С участието на:
•

младежи

•

ученици

•

студенти

•

млади учени

Модератор:
Кирил Вълчев, генерален директор на БТА

15:15ч.- 15:45ч.
ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ДАЙ ШАНС НА СВОЯТА
БИЗНЕС ИДЕЯ
Темата за младите хора и предприемачи от дълги години стои като
основен маркер за всички държави-членки на ЕС. Инвестирането в техните
възможности, подкрепа и менторство е постоянен процес. Обща отговорност
и грижа е развиването у младите хора на мотивация, кураж и устойчивост, за
да реализират себе си. Иновациите и предприемачеството осигуряват нови
идеи и решения за съвременните предизвикателства, пред които са изправени

бизнесът, образованието, околната среда. От своя страна бизнесът и
образованието имат мисията да възпитават иновационна и предприемаческа
култура, улесняващи навлизането на новите технологии в реалния живот.
Почти половината млади хора казват, че биха предпочели
предприемачество и/или самостоятелна заетост пред варианта да работят
като служител/работник, но поради липса на необходимите умения, мрежи и
капитал за успешно управление на собствен бизнес са склонни да бъдат наемани
за работа.
Могат ли иновациите да са ключът към успеха за един млад човек? Има
ли шанс за младите да стартират свой бизнес в България? Как могат да се
финансират иновативни идеи? Трябва ли да завърша университет, за да имам
добра реализация?
Изказване от ИСС:
Ивелин Желязков, АИКБ
Представяне на: Възможности за финансиране на иновативни идеи по проект на
СУ „Св. Климент Охридски“, финансиран по програма Еразъм+
С участието на:
•

младежи

•

ученици

•

студенти

•

успели и реализирали идеята си млади предприемачи

Модератор:
Дарин Маджаров, създател на Уча.се

15:45ч. – 16.00ч.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА ОТ
МЛАДИТЕ ХОРА НА БЪЛГАРИЯ
Обобщение от модераторите и председателя на ИСС

Кратка информация за модераторите и лекторите:
Мария Габриел

Мария Габриел е Европейски комисар по иновациите,
научните изследвания, културата, образованието и
младежта в Европейската комисията, ръководена от Урсула
фон дер Лайен, и Първи заместник-председател на
Европейската народна партия. От 2017 до 2019 г. е
Европейски комисар по въпросите на цифровата икономика
и цифровото общество в Европейската комисия с
председател Жан-Клод Юнкер.

Зорница Русинова

Зорница Русинова е председател на Икономическия и
социален съвет на Република България, избрана от
Народното събрание през месец декември 2020 г. Министър
и заместник-министър на труда и социалната политика в три
правителства в периода 2012 - 2020 г. Участва в
подготовката и успешното организиране на Българското
председателство на Съвета на ЕС. Има многогодишен опит
с международни организации и управление на фондове.

Васил Велев

Заместник-председател на Икономически и социален съвет
от Група 1 – работодателски организации. Васил Велев е
председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал
в България. Заместник-председател на Националния съвет
за тристранно сътрудничество, председател на Съвета на
настоятелите на ТУ – София, член на Съвета на
Международния
конгрес
на
промишлениците
и
предприемачите.

Пламен Димитров

Заместник-председател на Икономически и социален съвет
от група 2 – синдикални организации. Пламен Димитров е
президент на КНСБ и член на Европейския икономически и
социален комитет. Член е на Национален съвет за
тристранно сътрудничество. Първият българин избран за
член на управляващия орган на Международната
организация на труда.

Богомил Николов

Заместник- председател на Икономически и социален съвет
от Група 3 – граждански сектор. Богомил Николов е
изпълнителен директор на Българската национална
асоциация „Активни потребители“. Член е на Европейския
икономически и социален съвет, на Националния съвет за
защита на потребителите и на Европейската потребителска
консултативна група. Доктор по икономика от Университета
за национално и световно стопанство.

Любослав Костов

Член на ИСС. Любослав Костов е икономист и работи като
главен асистент в Института за синдикални и социални
изследвания на КНСБ. Той е магистър по макроикономика,
доктор по „Политическа икономия“ и преподавател в

Университета за национално и световно стопанство в
София. Член е на Комисията по бюджетна политика към
Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Ваня Григорова

Член на ИСС. Ваня Григорова е икономически съветник на
президента на КТ „Подкрепа". Член на Комисията по
осигурителни отношения, Комисията по доходите и
жизненото равнище и Комисията по бюджетна политика към
НСТС, на Националния съвет по трудова миграция и
трудова мобилност и на Националния съвет за хората с
увреждания. Представител на синдиката в Националната
контактна точка за ОИСР.

Карина Ангелиева

Карина Ангелиева е съветник в МОН и бивш заместникминистър на образованието и науката. Била е съветник,
отговарящ за европейските политики в областта на
образованието и научните изследвания към Постоянното
представителство на Република България в ЕС. Участва в
подготовката и успешното организиране на Българското
председателство на Съвета на ЕС като ръководител на
сектора в Брюксел. Била е главен директор на „Структурни
фондове и международни образователни програми“ към
МОН и директор на Съвместния иновационен център към
БАН.

Офелия Кънева

Член на ИСС от групата на независимите учени. Доктор по
управление на образованието и социолог, доцент на
Варненския Свободен Университет. Лауреат на Наградата
на Академията за лидери – за борба със статуквото и
апатията в обществото. Учредител на Националната
младежка награда за проявени благородство и доблест.
Разработва иновации за подкрепа на хуманитарни
специалисти, за активно публично-частно партньорство и за
интензивно участие на младите хора в процесите на
взимане на решения.

Кирил Вълчев

Генерален директор на БТА. Адвокат в областта на правото
на интелектуалната собственост, медийното, търговското и
гражданското право. Автор на публицистичните предавания
„Седмицата" и „Годината" по частното национално Дарик
радио. През 2003 г. и 2011 г. е правен консултант при
изготвянето на проект на Закон за Българската телеграфна
агенция.

Ивелин Желязков

Член на ИСС. Ивелин Желязков е магистър по право и магистър
по политология от СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат в
Софийската адвокатска колегия и директор „Тристранно
сътрудничество" в АИКБ. Има богат професионален опит като

председател, зам.-председател и член на Надзорния съвет на
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и на
Надзорния съвет на Националния институт за помирение и
арбитраж.

Дарин Маджаров

Създател на Уча.се – най-награждаваната онлайн
платформа с над 23 000 видео урока, теста и преговора за
училище на разбираем и интересен език. Дарин е избран в
класацията на Форбс „30 под 30" бъдещи лидери на
България, както и в „40 до 40" млади лидери на България на
Дарик

