
 
 

Уважаеми г-н  Директор, 

Бихме искали да Ви поздравим за участието на Вашето училище в „Твоята Европа, твоето мнение“! 

Тази година #YEYS2021 ще се проведе по модела на Конференцията на ООН по изменението на 

климата, като учениците ще представляват даден сектор, развита държава или друга влиятелни 

заинтересовани страни и ще водят преговори помежду си. 

 
ЕИСК ще представи препоръките и предложенията на Вашите ученици на отговорните за 

изготвянето на политики в областта на околната среда в международен план, както и на 

конференции в цяла Европа! 

# По-добре е да сме заедно

Днес повече от всякога всеки е загрижен за 

изменението на климата и младите хора по 

целия свят предприемат действия за 

спасяване на планетата. ЕИСК се 

присъединява към движението, като отправя 

въпрос към младите участници в „Твоята Европа, 

твоето мнение“ кои са най-добрите начини за 

опазване на нашата планета за бъдещето. 

 
Не сте оставени сами, винаги е по-добре 

да сме заедно! Член на ЕИСК ще посети 

Вашето училище или лично, или чрез 

видеоконферентна връзка, за да говори 

на тема ЕС, ЕИСК и да представи целите 

ни по отношение на младите хора.

Горещо Ви приканваме да споделите информация за проявата 

„Твоята Европа, твоето мнение 2021 г.“ със своите местни 

и национални канали за комуникация и звената за контакт. Това 

ще популяризира работата, извършена от Вашето училище. 

Същевременно ще помогне на широката общественост да 

разбере повече за ЕИСК и неговата роля като мост между 

Европа и организираното гражданско общество.

https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop


                   # Младите хора в центъра на ЕС

 
 
 
 

В проявата 

„Твоята 
Европа, 

твоето мнение 
2021 г.“ 

участват 33 

училища и над 120 
ученици на 

възраст между 16 
и 18 години! 

 

Време е младите хора да застанат 

редом с лицата, отговорни за 

вземането на решения в ЕС. ЕИСК 

е твърдо убеден, че младите хора 

трябва да играят жизненоважна 

роля, както заяви заместник-

председателят, отговарящ за 

комуникацията, Килиан Лохан: 

Без младежките стачки за 

климата днес Европа едва ли 

щеше да има Зеления пакт. 

Всички европейски институции 

включиха младежки прояви в 

своите политики, тъй като 

младите хора са бъдещето. 

Всяка година Европейската 

комисия организира конкурс, за 

да отличи най- добрите млади 

преводачи в ЕС. Конкурсът се 

нарича Juvenes Translatores и 

насърчава изучаването на езици в 

училищата, като дава на младите 

хора 

представа за това какво 

означава да бъдеш преводач. 

В същия дух 

Европейският парламент 

провежда на всеки две години 

Среща на европейската младеж, на 

която се събират хиляди 

млади хора на възраст между 16 и 

30 години, за да оформят и 

споделят своите идеи за 

бъдещето на Европа.

 
 

Темата на тазгодишното издание 
#YEYS2021 е насочена към ангажираността на 
младите хора по въпросите на климата и 
устойчивостта в процеса на вземане на 
решения в ЕС. Гласът на младите хора е от 
голямо значение за нас, а това е уникална 
възможност да се чуе в цяла Европа! 

Разчитаме на Вас да популяризирате 
дейността на Вашите ученици и да дадете 
възможност да се чуе гласът на новото 
поколение европейци! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

# Поддържайте връзка с нас 

Нека продължим заедно и да превърнем „Твоята Европа, твоето мнение!“ за 2021 г. в истинско състезание за 

младите хора! 

За повече вдъхновение за YEYS 2021 г.: https://youtu.be/YNdS4IPoZvw 

Благодарим ви! 

Преслужба на ЕИСК — @EESC_PRESS 

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/without-youth-climate-strikes-europe-would-not-have-green-deal-today-its-time-now-give-youth-seat-table-stresses-eesc
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https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_bg
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
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