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РАЗГОВОР С МИНИСТЪР ПЕТЕР ФРИДРИХ
Разговор с министър Петер Фридрих за проекта ASIROMA на 22.05.2014 г.
На 22.05.2014 г. Карл-Хайнц Дитман, Фридхелм Букерт и Фолкер Хеберлайн имаха възможност да
информират министър Фридрих (виж снимката) за проекта. Петер Фридрих като министър за Бундесрата,
Европа и международните въпроси представлява интересите на Баден-Вюртемберг на федерално и
европейско политическо ниво. По този начин той носи отговорност и за Дунавската стратегия, в която
нашият проект също е включен.
Заедно с г-жа Сузана Найб, ръководител на реферат „Трансгранично и надрегионално сътрудничество,
стратегия на ЕС за Дунавския регион” и работната общност „Четири движещи сили за Европа” се състоя
подробно разясняване от различни гледни точки.
Министър Фридрих даде ценен тласък за успешно прилагане на елементи от дуалното обучение в
целевите страни. Освен това той изрази готовност, да „отвори вратите”, при потенциални важни
партньори, за нашия проект.
В разговорите, продължили час и половина, бяха засегнати и идеи за евентуален последващ проект с
акцент създаване на клъстери от социални инициативи, държавни организации и икономика с цел
засилена интеграция на социално ощетени групи в европейския трудов пазар.
Фридхелм Букерт

НА ГОСТИ

ПРИ ЕВРОПЕЙСКАТА РЕЧ В ЩУТГАРТ

Поканени от министър председателя на провинция Баден-Вюртемберг Винфрид Кредман, Карл-Хайнц
Дитман, Фридхелм Букерт и Щефан Барт посетиха интересното събитие на 9 май, Деня на Европа
Министър председателят Кречман каза в своето приветствие: Ние сме радостни с президента
Плевнелиев да имаме за гост един представител на млада държава членка на ЕС. Разширяванията на
изток от 2004 г. и 2007 г. дадоха на всички в Европа големи предимства. Десетата година от първото
разширяване на изток дава изключителна възможност, заедно с България, да направим равносметка –
тъкмо сега в навечерието на европейските избори.
Росен Плевнелиев, президентът на Република
България, говори впечатляващо по темата:
„Защо печелим от Европа – гледната точка на една
нова държава членка”
В своята реч той многократно подчерта мястото на
гражданското общество в политическата система на
България. С много познания той говори за историята на
Балканите и детайлно обясни защо вижда тъкмо ЕС
като гарант за мир и бъдеще на Балканите.
Росен Плевнелиев, президент на Република България
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Министър Фридрих насочи поглед към бъдещето: „Чрез
нашето сътрудничество с България в рамките на нашата
смесена правителствена комисия и в Дунавската стратегия
на ЕС ние станахме още по-близки през последните години.
На следващото ни заседание през януари 2015 г. тук в
Баден-Вюртемберг ще надградим нашето добро
сътрудничество, и в областите икономика, околна среда и
образование.”
Фридхелм Букерт
Петер Фридрих, Министер за Бундесрата

ГЕРМАНСКИ ДЕН НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА
15. ГЕРМАНСКИ ДЕН НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА - БЕРЛИН, 3.-5.6. 2014 Г.

От 3 до 5 юни в Берлин се състоя 15. Германски ден
на грижата за децата и младежта. За първи път в
рамките на този ден имаше пазарен площад Европа,
както и специална програма Европа. За проект
ASIROMA в този конгрес участва ръководителят на
проекта Фридхелм Букерт.

Организаторът, Работна общност грижа за младежта, констатира на стр. 18 от своя водещ политически
документ за (грижата) за децата и младежта:
„Една насочена към държавата грижа за младежта не може да предложи решения, отговарящи на
бъдещето. Европейски пресечни теми като борбата с бедността, социална интеграция, образование,
миграция, антидискриминация, заетост и мобилност са също така важни както класическите теми
участие, доброволна ангажираност, обмяна на младежи и специалисти.” Много от посочените пресечни
теми активно се разработват в нашия проект ASIROMA.
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Откриваща реч на Федералния президент Гаук
Редом с общата положителна оценка на резултатите от грижата за младежта, Федералният президент
Гаук подчерта, че представителите на грижата за младежта трябва да привнесат в своите дебати
връзка между идеалните ценности и бюджета.
Във фокуса на спектъра от задачи на грижата за младежта, по негово виждане, трябва да стоят
преходи и прекъсвания в биографиите на млади хора. Като примери той посочи прекъсващите
училище, както и младежи в процеса на обучение и
работа, на които се преподава трудно.
Според Федералния президент Гаук, основа на
успешните действия е свързването на сферите на
образователните,
икономическите
и
социалните
политики.
Спонтанни аплодисменти от публиката федералният
президент получи при думите, че европейската младежка
безработица е проблем, който трябва да се реши
приоритетно. Федералният президент специално
приветства европейския акцент в конгресната програма.
Въвеждащо събитие към Специалната програма „Европа в грижата за деца и младежи:
значимо.вдъхновяващо.изпълнимо“
Под модериране от Андреас Корн -ARTE- дискутираха проф. д-р Гезине Шван (Humboldt-Viadrina Scholl
of Governance) и проф. д-р, д-р х .к. Лоренц (Freie Universität Bozen).
Във фокуса бе констатацията, че много млади хора изпитват европейската си съдба на безработица и
изключване.
Как може да бъде избегната тази грешна ситуация?
Важна информация за актуална работа, както и бъдещи проекти бе получена чрез посещението на
други четири събития.
Във фокус бяха новите програми за финансиране ERASMUS+ , както и доклади от проекти в контекста
на преминаване от училище в професияя и задълбочено разясняване на проблемната ситуация на
младите хора в кризата на Европа.
Получена информация: Нашите задачи в рамките на проект ASIROMA съвпадат по важните точки с
посочените на конкреса насоки и с произтичащите от тях постановки за практиката и за решения.
Фридхелм Букерт, Берлин, 5 юни 2014 г.
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