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Abstract: Or, in other words, step by step the world is moving forward .
Active citizenship of young people nowadays provides advantages and options
that are accepted by society. Whether in protest at proposals in discussions or in
certain institutions ( Ministry of Education , Ministry of Labour and Social
Policy ) presented proposals , ideas and opinions and others are discussed by the
young and experts with practice in these areas.

В днешно време точно тази активност на младежта променя бъдещето,
животите и съдбите на всички, преки или косвено.
От древни времена чак до сега се знае, че за да се постигне нещо трябва
развитие, интелект, промени, действия и смели крачки за видими в живота
резултати. Или с други думи казано крачка по крачка света се движи напред.
Активната гражданска позиция на младежта в наши дни осигурява
преимущества и опции които са приети от обществото. Независимо дали в
протести, в предложения, в дискусии или в определени институции
(министерството на образованието, министерството на труд и социална
политика) поднесените предложения, идеи и мнения и други такива се обсъждат
от страна на младите и експертите с практика в тези области. Съответните
въпроси, отговори и постигнатите резултати и динамиката на обсъждане явно се
обявяват в телевизията, радиото и медиите за да бъде всичко достапно за всеки,
който иска да видат или да бъде в крачка с последните промени и действия в
обществото. Чрез медиите и интернет всички мнения, предложения и нови
изградени заедно решения за обществото и младите добиват гласност и широка
поддръжка или негативен резултат. Активните комитети
учениците

на студентите, на

в образованието, обществените организации, формални и

неформални, изграждат и допълват нашето общество, попълват празнини и
създават атмосфера на развитие и подтикване за креативност по дадени теми,
случки от живота, за да могат да добият улеснения по добри условия за

напредване и усъвършенстване живота и бъдещето на самите тях - народа и
тези, които идват след тях. Затова на място да ги забравяме такива случки,
протести и други, да имаме позиция да ги поддържаме, да ги подтикваме,
защото след всяка една такава дискусия

се постигат добри резултати за

ученици, студенти, работещи млади хора и цялото наше общество.Няма
напредване и развитие без съответните стъпки и борби които всеки от нас
трябва да направи и проведе. Напредъка и еволюцията ни зависят от днешните
ни дела, мисли и идеи, които ги провеждаме и за които се борим.
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