


ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ ЗА РЕСПОНДЕНТИТЕ НА АНКЕТАТА

Общо 67 729 юноши и млади хора между 14 и 35-годишна възраст от Африка и Европа бяха попитани относно

образованието, уменията и достойните работни места чрез младежката платформа U-Report. От отговорите 68 процента идват от

момчета и млади мъже и 32 процента – от момичета и млади жени1. Повечето респонденти са от Африка, като 70 процента от

отговорите са от Западна Африка, следвани от Централна Африка (11 процента), Източна Африка (10 процента) и Южна Африка (5

процента).

1 Процентното съотношение е разпределено между респондентите, които са посочили възраст и пол. Местоположението на респондентите се основава на данните, които те сами са въвели, или на 

местоположението на U-Report програмата, която използват.
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КЛЮЧОВИ КОНСТАТАЦИИ

38% от младите хора препоръчват 

да бъдат открити повече достойни 

работни места в стопанския 

сектор, но също и 20%
в творческия сектор, 16% в 

производството и 11% в 

обществените услуги

Липсата на образование бе 

идентифицирана като най-

голямото препятствие пред 

намирането на работа (27%). 

Младите хора докладват също и 

липсата на трудови борси (25%) и 

ограничените работни места 

(25%) като основни препятствия

54% не знаят за съществуването 

на държавни услуги за подкрепа 

при намирането на работа

и 23% казват, че такива не 

съществуват

Най-големият проблем при 

придобиването на образование и 

умения, който посочват младите 

хора, е неадекватното 

финансиране (43%) и на 

следващо място – лошото 

качество на образованието (17%)

37% определят придобиването на 

специфични за работата умения 

като най-голям пропуск, след това 

се нареждат „меките“ умения 

(18%), дигиталните умения (17%) и 

езиковите умения (15%)

95% от младите хора се 

интересуват

от това да станат 

предприемачи

42% казват, че биха искали да се 

преместят в рамките на родната 

си държава, за да работят или 

учат, а 26% от младите хора 

казват, че биха били готови да 

се преместят на друг континент

Достъпът до заеми или инвестиции 

(42%), обучението в умения (30%) и 

услугите за развиване на бизнес 

(23%) са посочени като ключови 

нужди от подкрепа за млади 

предприемачи
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Децата и младите хора растат в бързо променящ се свят.

Дигитализацията, миграцията, климатичните промени,

несигурността и конфликтите променят облика на обществото,

като принуждават хора от целия свят да се приспособяват към

неочаквани промени в живота и работата им.
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„В моята страна не намирам признание за моите умения 

и знания.“ 20-годишно момче от Руанда, чрез U-Report

За своето бъдеще младите хора се стремят към учене през

целия живот, осигуряване на продуктивна работа, вземане на

информирани решения и положително ангажиране и повлияване

на своите общности. Според УНИЦЕФ около 800 милиона деца

ще напуснат училище до 2030 г. без необходимите им умения, за

да водят здравословен и продуктивен живот.

Попитахме младите хора в Африка и Европа кой е секторът, в

който най-много биха искали да видят повече достойни работни

места. Около 38 процента от отговорилите над 67 000 млади

хора препоръчват да се създадат повече достойни работни

места в селскостопанския сектор, 20 процента – в творческите

индустрии, следвани от производството с 16 процента и

обществените услуги с 11 процента. Други посочени сектори са

компютърни науки, инженерство, облекло, счетоводство,

търговия и медии.

Младите хора от цял свят се изправят пред многобройни

препятствия при достъпа до работните места, които те искат.

Основните препятствия, идентифицирани от младите хора, са

липсата на образование (27 процента), липсата на трудови борси

(25 процента) и ограничените работни места (25 процента). На

въпроса дали са запознати с държавни услуги за подкрепа, които

да им помогнат да си намерят работа, 54 процента отговарят

„не“, а 23 процента отговарят, че такива услуги не съществуват.

Липсата на образование бе определена като основна

пречка пред достъпа до работни места; младите хора

очертаха проблемите в образованието и придобиването на

умения. Недостатъчното финансиране на образованието и

достъпа до стипендии (43 процента), както и лошото качество на

образованието (17 процента) са посочени като ключови области,

в които да бъдат предприети мерки. Откроиха се и пропуските в

усвояването на умения, включително достатъчно специфични за

работата умения (37 процента), „меки“ умения (18 процента),

дигитални умения (17 процента) и езикови умения (15 процента).



За да процъфтяват в днешната дигитална икономика, както и в

бъдеще, младите хора отбелязват необходимостта както от

„твърди“ умения – бизнес и дигитални умения, технически

познания, специфични за сектора – така и от „меки“ умения –

формиращи начина, по който младият човек постига целите си.
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„Бих искал да получа обучение за умения, услуги за развитие на 

бизнеса и достъп до заеми или безвъзмездна помощ.“

26-годишно момче от Нигерия, чрез U-Report

Анкетата на U-Report показа, че повечето млади хора искат по-

добра подкрепа за достъп до заеми и инвестиции (42 процента).

Около 30 процента заявяват, че се нуждаят от обучение за

умения, а 23 процента изразяват интерес към услугите за

развитие на бизнеса. Респондентите посочиха също създаването

на инкубатори/предприемачески центрове (4 процента) като

възможна област за подкрепа. Тези резултати са много тясно

свързани с 95-те процента от младите хора, заявили, че биха

искали да станат предприемачи.

Анкетата оценява също и стремежа на младите хора към

миграция и мобилност. Ако им бъде предоставена възможност да

пътуват за работа или учене, 42 процента заявяват, че биха

искали да се преместят в рамките на родната си страна, а

29 процента заявяват, че биха се заинтересували от работа или

обучение в рамките на континента. Това показва, че младите

хора запазват по-висок интерес към работа и развитие в рамките

на собствената си държава и континент.

Африканският съюз идентифицира четири основни

кризисни въпроса, отнасящи се до образованието

на континента – криза на равенството, на ученето, на

уместността и на икономическата достъпност. Въз основа на

Континенталната образователна стратегия за Африка (CESA),

африканските правителства приеха стратегията DOTSS1 за

оптимизиране на предоставянето на образование на континента

чрез дигитална свързаност на всички училища, онлайн

обучение, учители и полагащи грижи лица в ролята на водещи

занятията, безопасност онлайн и офлайн и учене, фокусирано

върху уменията. Африка има стратегия за техническо и

професионално образование и обучение с цел насърчаване на

обучението за професионални умения, тясно свързано с пазара

на труда през 21-ви век. Младото население на Африка трябва

да бъде насърчено да намира работни места и да ускори

растежа и производството, за да увеличи максимално

приходите, които осигурява.

1 DOTSS е акроним от Дигитална свързаност, Онлайн и офлайн обучение, Учители като 

водещи и мотиватори на обучението, Безопасност онлайн и в училище и Учене, фокусирано 

върху уменията (Digital connectivity, Online and offline learning, Teachers as facilitators and 

motivators of learning, Safety online and in schools and Skills focused learning)



ПРЕПОРЪКИ
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Инвестиции в развитието на капацитета и във възможностите за 

наставничество на млади предприемачи, особено на тези, които 

се интересуват от работа в селскостопанския сектор, 

включително достъп до финансиране;

Инвестиции в творческия сектор в Африка чрез 

официализиране на творческите дейности и пространства за 

младите хора и подкрепа на творческото сътрудничество между 

двата континента;

Улесняване на обмена на знания, обучение и умения между 

младите хора в Африка и Европа и между двата континента, 

включително чрез създаване на повече възможности за стаж и 

обучение в публичния и частния сектор;

Създаване на физически и виртуални обучения за подготовка за 

работа, включително за езикови умения, и изграждане на 

съответните услуги, които да свързват младите хора със 

съществуващи възможности, и осигуряване на достъп до 

информация за тези инициативи;

Засилване на сътрудничеството с частния сектор и 

инвеститорите, включително малките и средни предприятия, с 

цел генериране на възможности за работа за младите хора;

Преосмисляне на образователния сектор, така че да бъде 

гъвкав, в отговор на глобалните изисквания на 21-ви век. Това 

включва разширяване на възможностите за дигитално обучение 

за всяко дете, преразглеждане на училищните програми за 

подобряване на качеството и уместността на образованието, 

инвестиране в научни изследвания и иновации за справяне с 

предизвикателствата на континента и насърчаване на 

глобалната конкурентоспособност, въвеждане на възможности 

за обучение и развитие за учителите и осигуряване на 

необходимите услуги за кариерна ориентация в средното и 

висшето образование, с цел подготвяне на младите хора за 

пазара на труда;

Защита на бюджетите за образование и увеличаване на 

средствата за най-уязвимите деца и младежи, с цел да се 

премахнат финансовите пречки пред образованието и 

придобиването на умения, като се акцентира върху 

финансовата подкрепа за училищата (и други публични учебни 

заведения) и уязвимите младежи, особено младите жени, на 

всички нива;

Насърчаване на системи, които признават уменията на 

континентално ниво, за да се улесни редовната трудова 

миграция между африканските държави.
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Мария Александрова
19 години, България

Правителствата и отговорните
за вземане на решения лица
непрекъснато обсъждат

бъдещето ни и кое е най-добро за
нас, но те трябва да се

съсредоточат повече върху това, 

което ние, децата и младите
хора, всъщност мислим за

собствения си път.
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