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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Годишен план за младежта-2014 г. се приема в изпълнение на
Закона за младежта, който е в сила от 20.04.2012г., и Националната стратегия за
младежта (2012-2020 г). Тези два документа формират държавната политика за
младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие. Основните теми и
широкият обхват на проблемите, които засягат младeжите, налага прилагането на
многосекторен подход в неговото изпълнение.
Основните принципи за изработване и реализация на плана са:
 Съответствие на програмите и услугите за младежи с националните,
европейските и международни стратегически документи – Национална стратегия
за младежта /2012-2020/, ревизирана Европейска харта за участието на младите
хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа, Хартата на
правата на човека, Конвенцията за правата на детето на ООН, Европейска
конвенция за правата на човека и основните свободи;
 Законосъобразност;
 Недискриминация,
равнопоставеност,
обществена
солидарност
и
толерантност към всички групи младежи;
 Ефективност и ефикасност на младежките проекти и инициативи;
 Многосекторен подход;
 Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи,
младежки проекти и инициативи;
 Професионализъм при управлението на услугите за младежи;
 Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално
ниво с участието на всички заинтересовани страни.
Общинският план за младежта съдържа:
1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Елена;
2. Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската
политика за младежта и мерки за постигането им;
3. Дейности, които допринасят за постигане на целите;
4. Организация и координация на дейностите по постигане на целите;
5. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за
младежта;
6. Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.
ІІ. ВИЗИЯ
Подобряване качеството на живот на младите хора от община Елена и на
условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране
в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране потенциала на
младите хора в развитието на България и Европейския съюз.

ІІІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В
ОБЩИНА ЕЛЕНА
1. Демографски процеси при младите хора
Общинският план за младежта е насочен към младите хора от 15 до 29 години,
живеещи в община Елена, без разлика от техните образователни, социални,
имуществени, политически и етнически характеристики.
Според данните от Преброяване-2011 година броят на младежите в община
Елена по възрастови групи е бил:
 15-19 год.:530 , от тях живеещи в гр. Елена-285
 20-24 год.:488, от тях живеещи в гр. Елена-286
 25-29 год.:476, от тях живеещи в гр. Елена-301
Общо:1494, от тях живеещи в гр. Елена-872
Без да разполагаме със статистически данни към настоящия момент, можем да
очертаем една тенденция и тя е в национален мащаб: увеличава се делът на
населението над 65 години и намалява броят и делът на населението до 15-годишна
възраст.
Голямо е желанието за емиграция при младите хора. Много често това са
младежи, получили вече висшето си образование, способни, креативни, лесно
адаптиращи се към изискванията на пазара на труда в чуждите държави. Същите
млади хора създават семейства, имат деца и се установяват трайно там,
осигурявайки си подреден и финансово обезпечен живот.
Наблюдава се движение от селата към общинския център. Голям е и
процентът на младите хора, които напускат общината, продължавайки
образованието си след 7 и 8 клас в други градове, а след завършено средно
образование са приети във висши учебни заведения и предпочитат възможностите
на големия град за намиране на работа и живеене. Тези, които останат в общината
след получаване на образование /основно, средно или висше/, се сблъскват с
проблеми, типични за тяхната възрастова група, поставена в условията на малкия
град:
1. Условията на труд и заплащането демотивират част от младежите.
2. В малкия град не може да се осигури работа на всички, завършили висше
образование, поради ограничения пазар на труда.
3. При определени позиции работодателите очакват от кандидатите за работа
да имат стаж по специалността, а това е невъзможно при току-що завършилите
младежи.
4. Липсата на работа за най-ниско образованите младежи е причина те да се
влеят в потока на сивата икономика и често да са жертва на нелоялност от страна
на работодателите.

2. Образователна структура при младите хора и достъп до образование
В община Елена има 5 общински училища - в град Елена - СОУ „Иван
Момчилов” и НУ „Ил. Макариополски”, в селата Майско, Константин и Беброво по едно основно училище. Три от училищата са средищни, а едно от тях е със
статут и на защитено. По този начин се осигуряват привлекателни условия за
ученици, в чиито населени места няма училища – безплатен транспорт, целодневна
организация на учебния процес, безплатна храна. Голяма част от завършилите
основно образование от селата продължават в еленското училище. Обичайно е и
ученици от Елена да продължат средното си образование в друг град, като найчесто това е Велико Търново.
Политиката на СОУ „Иван Момчилов” е наред с общообразователните и
хуманитарните, да съществуват и професионални паралелки, които да отговарят
както на очакванията на учащите се, така и на конкретната ситуация в общината.
Около 60% от завършилите средно образование продължават обучението си
във висши учебни заведения. Въпреки задоволителното общо образователно
равнище обаче, се наблюдава нарастване на неграмотността, причина за която е
нередовното посещение на училище, липса на мотивация за получаване на знания.
Това явление е характерно най-вече за младежите от ромски произход, чиито
родители живеят и работят в чужбина, финансово осигуряват децата си, но липсва
ефективен контрол. Не са единични случаите, в които родителите вземат децата
при себе си, където не посещават училище, и когато се върнат, повтарят класа или
са преминали възрастта на задължителното обучение.
Съвместна е грижата на Общината, Прокуратурата, Детската педагогическа
стая и МКБППМН да предприема мерки за пълното обхващане на учениците,
подлежащи на задължително обучение. Работата в екип дава добри резултати.
3. Икономическа активност и безработица
По данни на Бюрото по труда – филиал в гр. Елена в края на 2013 г. са
регистрирани 134 млади безработни.
o До 19 години – 18, от тях 10 жени;
o 20-24 годишни – 61, от тях 37 жени;
o 25-30 годишни-55, от тях 34 жени.
По отношение намирането на работа чрез Бюрото по труда, данните са следните:
общо започналите работа младежи са 92, като 39 са включени в европейски програми
за заетост, 20 от тях са по национални програми за заетост, 6 са били назначени по
мерки на заетост и 27 са започнали на несубсидирани работни места.
В общината се прилагат и програмите „Старт в кариерата”, „Заетост и
обучение на хора с увреждания”, „Нова възможност за работа”, „Старт в
администрацията”. Ефективното прилагане на тези мерки води до намаляване
безработицата на най-уязвимите групи, сред които спадат и младежите до 29-

годишна възраст, част от които роми с начално или основно образование, млади
хора с намалена работоспособност.
В последните години Елена успешно се утвърждава като туристически център,
а това е предпоставка за включване на младите в този бизнес. По схемите „Ново
работно място” и „Първа работа” на работодателите се осигурява подкрепа за
разходите при създаване на нови работни места за млади безработни.
Не може да бъде пропуснат фактът, че една голяма част от младите еленчани
са намерили постоянна работа в чужбина, а други са със сезонна заетост.
4. Здравословен статус и начин на живот
Тревожна тенденция е обездвижването, наднорменото тегло, неправилното
хранене, което води и до признаци на хипертония дори и в тази ранна възраст.
В ДСП - Елена са регистрирани молби на 20 младежи на възраст от 15 до 29
години за трайно намалена работоспособност: от гр. Елена - 12 , от с. Илаков рът 4, от с. Марян- 1, от с. Константин – 1 и от с. Майско – 2.
От 50%-70% ТНР 1 лице е с коксартроза.
От 71%-90% ТНР 11 лица са с водеща диагноза: инсулинозависим, умерена
умствена изостаналост, шизофрения, глухота, болести на ретината,
От 91%-100% ТНР 2 лица с водеща диагноза: умерена умствена изостаналост,
вродени
От 100% ТНР с чужда помощ са 6 лица с водеща диагноза: легастения, други
дегенеративни болести, глаукома, първични мускулни увреждания, ДЦП.
4 от тези младежи са настанени в Защитено жилище - Илаков рът, 4 работят, 1
лице учи.
Останалите лица не работят, но предвид заболяването си могат да се трудят
при определени условия на труд.
Употребата на алкохол и цигари продължава да е често срещано явление.
Вината трябва да търсим обаче не само в младежите, защото често с бездействието
си,
възрастните поощряваме подобно поведение. Периодично МКБППМН
провежда инициативи, свързани със здравословния начин на живот, в училищата
също се работи по програми в тази насока.
В началото на 2014 г. МКБППМН предостави анкета на ученици от 8 до 12 в
СОУ „Иван Момчилов”:
Изследвани са 197 ученици на възраст от 10 до 20 години, разделени в
следните възрастови групи:
 3 бр. – 10 до 13 г.
 49 бр. – 13-15 г.
 99 бр. – 15-18 г.
 41бр. – 18-20 г.
Поставените въпроси в анкетата имаха за цел да се установи следното:

o Употребяват ли учениците наркотици, алкохол и цигари и лесно ли могат да
си ги набавят.
o Какъв е броят на учениците, опитали и употребяващи наркотични вещества,
и колко от употребяващите биха продължили да приемат наркотици.
o Кои и какви са причините, довели до употребата на наркотици.
o Каква визия имат учениците по отношение противодействието на заплахата
от наркотиците и как виждат личното си участие в този процес.
Въпреки високата степен на информираност за същността на алкохола,
наркотиците и цигарите, тя си остава само натрупана информация. Голям процент
от анкетираните във всички възрастови групи са употребявали или употребяват
алкохол и цигари, като 50% от тях признават, че са употребявали концентрати –
ракия, водка, уиски и др.
Процентът на децата, които са употребявали наркотици през последната една
година, е относително малък, като 90%-та от употребяващите споделят, че са
консумирали марихуана. Процентът на децата, които са употребявали други потвърди наркотици, е под 1%.
Като причина за посягане към алкохола, цигарите, а и към тревата, младежите
посочват усещането за неразбиране, изолираност, любопитство или стремеж за
подражание на останалите членове в компанията.
По-голямата част от анкетираните проявяват незаинтересованост относно
проблемите с наркоманията и злоупотребата с алкохол и цигари. За тях пиенето на
алкохол и пушенето на цигари е нещо нормално и не го смятат за проблем. От
проучването се вижда, че те не срещат трудности при закупуване на алкохол,
цигари, както и на наркотици.
Едно от най-ефективните средства срещу алкохола и цигарите е спортуването.
В общината дейност развиват 6 спортни клуба, застъпени са 8 вида
индивидуални и групови спортове, като футбол, борба свободен стил, джудо, конен
спорт, спортно катерене, ски и вело туризъм и туризъм. В клубовете се тренира
активно, като основната цел е участие в състезания от различен ранг. Най-успелият
в момента спортен клуб в общината е спортен клуб по джудо „Ипон-87”, който
само за изминалата година е спечелил над 50 медала и се класира на 8 място сред
клубовете по джудо в страната.
В спортния календар на общината са заложени събития, ориентирани към
любители на спортовете волейбол, футбол на малки вратички, ски алпийски
дисциплини, тенис на маса, джитбол, бадбинтон и др. Радващо е, че всяко от
спортните събития протича с активното участие на учащи и младежи.
Положително е и, че за голяма част от младите спортът се е превърнал в
потребност - ежедневно си организират футболни срещи, стадионът е достъпен за
желаещи да бягат, има интерес и към фитнес залите. По инициатива на група млади
хора през 2013 в парк „Калето” бе построена фитнес площадка на открито.

Достъп до спортни обекти, съоръжения за масов спорт има. Желаещите да
спортуват имат възможност свободно да ползват спортни площадки в града, както
и градския стадион.
5. Достъп до информация и услуги
В община Елена няма Младежки информационно - консултантски център.
Открит е консултативен кабинет към МКБППМН, който основно ще работи с деца
и младежи в риск, но предоставя и информация по отношение превенцията на
отпадане от училище, спина, трафика на хора, употребата на наркотици и др.
По Програма за развитие на селските райони, Мярка 321 предстои да бъде
открит общностен център, който ще благоприятства достъпа до информация,
общуването между младите хора и осмислянето на свободното време.
6. Гражданска активност
Гражданската активност на младите хора в община Елена е слаба по
отношение най-вече на създаването на младежка организация. Общинското
ръководство не веднъж е предлагало съдействието си за помощ при регистрирането
и, но до инициатива не се стигна.
Макар и малкият град да не предлага разнообразен културен живот, участието
на младите хора в организираните от Общината, Туристическо дружество
„Чумерна-1901” училищата, МКБППМН, народните читалища /18 на брой/ събития
е активно.
Възможностите за пълноценно участие в гражданския живот и процеса на
взимане на решения се изразяват в провеждането на младежко самоуправление.
Кметът предоставя възможността на ученици да поемат символично управлението
на общината за един ден. Ученическото самоуправление в СОУ „Иван Момчилов”
се базира на ученически съвет, избира се и училищен омбудсман.
Най-често и най-лесно гражданската си активност младите проявяват в
социалните мрежи: отправят критика към общински събития, правят конкретни
предложения, изразяват подкрепа за инициативи, които им допадат.
7. Младежко доброволчество
Младежкото доброволчество в община Елена се изразява в дейността на
Младежкия български червен кръст. Активно е участието на младите
червенокръстци в кампаниите на МКБППМН срещу спина, дрогата, агресията. С
изключителен ентусиазъм бяха организирани
благотворителни акции за
подпомагане на деца и младежи в неравностойно положение. Гражданите
направиха дарения, които младежите от БЧК лично занесоха до домовете на
малчуганите в града и по селата. Нова бе акцията за събиране на дрехи, които също
достигнаха до най-нуждаещите се.
Сигурно е, че доброволчеството има бъдеще в Елена. Задача на общинското
ръководство е да стимулира и подпомага дейността на младите ентусиасти.

8. Младите семейства
Една час от младите семейства в общината участват активно в обществения
живот. Макар и да нямат своя организация, те откликват на благородни
инициативи в помощ на нуждаещи се, участват в спортния и културния живот на
града. Детската ясла и детските градини осигуряват добри условия за децата,
общината полага усилия за подобряване местата за игра и отдих на най-малките.
Все по-затвърждаваща се е тенденцията младите да живеят на семейни начала, без
сключен брак. Често срещано явление е само единият от двойката да е с постоянна
работа, а това е причина за сравнително ниски доходи.
При младите семейства от ромската общност съществуват сериозни проблеми
и те се изразяват в ранното забременяване, многото деца, за които не могат да се
полагат адекватни грижи. Разчита се на доходи от социални помощи и майчинство.
През изминалата година имаше няколко случая на изваждане на деца от семейната
среда и насочването им към домове за временно настаняване, поради липса на
родителски грижи.
9. Социалното включване на младите хора
За нуждите на деца и младежи в неравностойно положение, с цел пълноценно
социално включване в община Елена действат Дневен център за деца и младежи с
увреждания и Защитено жилище в с. Илаков рът.
Защитеното жилище в село Илаков рът е с капацитет 8 души и 5 щата персонал.
Екипът се състои от управител/психолог, двама социални работници, медицинска
сестра и трудотерапевт.
Защитеното жилище в село Илаков рът предоставя следните услуги:
консултиране, дневна грижа, рехабилитация, терапия, ориентиране, информиране и
обучение, групова работа, индивидуална работа, работа на терен, помощ в
домакинството,
социални
услуги,
ресурсно
подпомагане
образование/обучение.
Потребителите на ЗЖ участват редовно в изложби, концерти и други културни
събития,
организирани
от
общината.
Дневният център за деца и младежи с увреждания предоставя услуги както на
деца и младежи с ментални увреждания, така и на деца и младежи, които имат само
физически увреждания. Целта да се допринесе за задоволяване на социалните,
медицинските и образователни потребности на децата и младежите с
интелектуални затруднения и физически увреждания в общината, а това да доведе
до подобряване качеството на техния живот, и до социалната им интеграция и
адаптация. В Центъра се извършват следните дейности:
* Цялостно обслужване на децата и младежите през деня;
* Възпитателна дейност, включваща трудотерапевтични занимания;
* Логопедична дейност;

* Психологична дейност;
* Рехабилитационна дейност;
* Подпомагане учащите в образователния процес;
* Организация на свободното време и личните контакти;
* Консултиране и подпомагане на родителите и техните родителски умения
като ко-терапевти;
* Хранене – обяд и следобедна закуска;
* Организиран транспорт по превозване на потребителите от дома им до
Дневния център и обратно.
Всяка година освен традиционните грижи и занимания, децата и младежите
участват в изложби с валентинки и мартеници, в обявените конкурси за деца по
различни поводи – 1-ви март, Великден, празника на град Елена, в различни
културни събития.
10. Младежката престъпност
Редовно се провеждат кампании, насочени както към учащите се, така и към
младежите за превенция на вредните поведенчески рискови фактори.
За превенция на престъпността сред младите хора Общината работи в
координация с МКБППМН, Детската педагогическа стая, Прокуратурата, Отдел
„Закрила на детето, училищните ръководства, кметове на кметства. Проблемът за
задържане в училище на всички подлежащи на задължително обучение е сериозен
в селата Майско и Константин - главно в Гърция много хора са намерили
препитание и са оставили на възрастните си родители грижата за учениците.
Слабият контрол, от една страна, е причина за системно отсъствие от училище, а от
друга - и за по-сериозни провинения като кражби, прояви на агресия спрямо
връстници и по-малки. Някои от родителите предпочитат да приберат децата си
при тях в чужбина и това води до отпадане от училище. Обществени възпитатели
работят индивидуално с малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от подкрепа и
контрол.
Работи се с деца, склонни към противообществени прояви. Провеждат се
възпитателни дела на малолетни и непълнолетни, извършили сериозни нарушения.
През последната година такива бяха най-често свързани с агресия в училище и
кражби. Организират се информационни и образователни кампании с активното
съдействие на младежи. Кампанията „Не на агресиятя” се проведе в гр. Елена и
трите училища в селата от МКБППМН и от активисти на МБЧК.
Насоките, по които работи комисията са:
 Координиране дейността на МК с ДПС, ст. експерт „ Образование”,
училищните ръководства, кметове на кметства по прибиране на
подлежащите на задължително обучение деца и деца, склонни към
извършване на противообществени прояви;

 Непрекъснато взаимодействия между МК и училищните
ръководства.
Подаване на информация от училищните ръководства в МК и ДПС за
извършени противообществени прояви от малолетни и непълнолетни;
 Издирване и установяване на малолетни и непълнолетни, склонни да
извършат или извършили противообществени прояви;
 Подпомагане на малолетни и непълнолетни, за които съществува опасност за
тяхното развитие и възпитание;
 Подпомагане на родители, които срещат затруднения при възпитанието на
децата си;
 Непрекъснато усъвършенстване на координацията между институциите;
 Провеждане на беседи, игри, състезания и спортни празници на територията
на цялата община свързани с превенция на противообществените прояви и
асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните;
 Превенция на употреба на наркотици и злоупотреба с алкохол от малолетни
и непълнолетни;
 Провеждане на програми за превенция на детската агресия насилието в
училище и на улицата;
 Запознаване на децата с правилата за безопасност като участници в
движението по пътищата.
11. Младите хора в малките населени места и селските райони
Достъп до образование в малките населени места и селските райони има - в
три села Майско, Константин и Беброво функционират основни училища.
Приоритет е учениците да се задържат в училище до завършване на основното си
образование, като не малка част от тях продължават обучението си в СОУ „Иван
Момчилов” гр. Елена, което разполага с добре уредено общежитие за желаещите да
не пътуват ежедневно.
Достъпът до информация в малките населени места и селските райони се
осъществява чрез кметствата и кметските наместничества. Важно е да се отбележи,
че интернетът вече е достъпен и в най-малките селища, в някои от читалищата в
селата се предоставя достъп до компютър, макар и с по-малка популярност се
ползват и библиотеките. Две от тях - в Елена и с. Беброво, работят по програмата
„Глобални библиотеки”. От Фондация за развитие на местното самоуправление 8
читалища получиха като дарение компютърни конфигурации, предстои ново –
лаптопи отново за народните читалища в общината. Поощрява се всяка инициатива
на читалищните настоятелства да привличат млади хора за по-пълноценното
осмисляне на свободното време. За част от младежите в селата това е начинът за
достъп до компютър поради липса на финансови възможности в семейството за
закупуване.
Възможностите за професионална и личностна реализация в малките
населени места са ограничени.

12. Младежка работа
Законът за младежта (приет през 2012 г.) регламентира понятията младеж,
младежка работа и младежки работник на национално ниво, с което се признава
важната роля на младежката работа и младежките работници за развитието на
младите хора в страната.
В този смисъл младежка работа в община Елена не се осъществява.
От направения до тук анализ става ясно, че общината, съвместно с други
институции, полага усилия за по-добрия живот на младежите във всичките му
аспекти.
13. Младежки обекти /техническа инфраструктура/
Младежките обекти предлагат условия за спортуване - спортни площадки,
градския стадион, фитнес площадката в парк „Калето”. За целта се ползва и
физкултурният салон на СОУ „Иван Момчилов”, както и спортните игрища в
селата.
Младите хора активно се включват в дейността на читалищата в общината.
Информационна и психологическа помощ могат да намерят в Консултативния
център към МКБППМН.
С универсален характер за задоволяване потребностите на младите хора ще
бъде общностният център, който ще се изгради по Програма за развитие на
селските райони, Мярка 321.
ІV. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора
 Повишаване качеството на средното образование
 Разяснителна дейност сред младите, склонни към отпадане от училище, за
предимствата от образование
 Включване на специалности след VІІ и VІІІ клас, атрактивни за учениците и
потребни за общината
 Съвместна работа с Местния съвет по туризъм за приемане на работа на
млади хора, включително и по проекти
 Поощряване младежи с предприемачески инициативи
 Кандидатстване и работа по проекти, ориентирани към младите хора в
община Елена
2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
 Предлагане на качествени информационни услуги, удовлетворяващи
максимално широк спектър от интересите и потребностите на младите хора в
общината

 Периодични информационни кампании, свързани с наркотици, спин,
агресия, благотворителност
 Затвърждаване на Консултативния кабинет като място, където младежи
могат да намират информация и подкрепа
 Разширяване на възможностите за ползване на безплатен интернет в
училищата, библиотеките, читалищата
 Поощряване и популяризиране изявите на талантливи младежи във всички
области на наука, изкуство, спорт
3. Насърчаване на здравословния начин на живот
 Обогатяване на общинския спортен календар с повече и отговарящи на
младежкия интерес събития
 Атрактивни кампании за утвърждаване на здравословния начин на живот и
повишаване на сексуалната култура
 Подпомагане на МБЧК в акции от типа „Връстници обучават връстници”
 Засилване на контрола в питейните и увеселителни заведения за превенция
на злоупотреба с алкохол, цигари и дрога сред малолетните и
непълнолетните
4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение
 Приобщаване към социален живот на младежи в риск /страдащи от различни
зависимости, склонни към противообществени прояви, напуснали
специализирани институции, самотни майки, без възможност да отглеждат
децата си/.
 Подобряване грижите за младежите в Защитено жилище с. Илаков рът и в
Дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост, обогатяване на
социализацията им чрез участие в общински културни събития
5. Развитие на младежко доброволчество
 Оказване на помощ и поощряване на доброволческите инициативи на
младежкия БЧК
 Приобщаване на нови участници към младежко доброволчество.
6. Повишаване на гражданската активност
 Създаване на младежка организация с административна и финансова помощ
от Община Елена.
 Разширяване възможностите за активно участие в политическия, културния
и социалния живот на общината.
 Кампания за активизиране политическата активност на младите хора.

7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
 Работа с младите хора от селата, изразяващи се в рижа за обхващане на
всички, подлежащи на задължително обучение, мотивиране за завършване на
средно образование.
 Подобряване условията за живот, отдих и развлечение на младежите в
малките населени места.
 Съвместна работа на кметствата и читалищата за приобщаване на младежите
към социалния и културния живот в селата.
8. Развитие на междукултурния и международния диалог
 Насърчаване на междуетническото общуване.
 Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда.
9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
 Засилване ролята на МКБППМН за превенция на престъпността и
противообществените прояви на принципа „Връстници обучават
връстници”.
 Активно взаимодействие между членовете на мултидисциплинарния екип в
общината.
 Индивидуална работа на психолог с малолетни и непълнолетни нарушители
на обществения ред.
 Организиране на културни и спортни събития, обхващащи лица от 15 до 29годишна възраст.
 Кампании за изграждане култура на пътна безопасност.

V. ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА 2014 г.
№

Дейност

Срок за
реализация

Отговорна
институция

Финансир
ане на
дейността

Индикатори

Приоритет I. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО
РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
Стратегическа цел : Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена
професионална реализация на младите хора.

1.1

1.2

1.3

Улесняване на
прехода от
образование
към заетост

целогодишен

Бюро по трудафилиал Елена,
Община Елена

Кампании за
обхващане на
подлежащите на
задължително
образование,
предлагане на
атрактивни
специалности
след завършено
основно
образование

целогодишен

Общински
училища,
Община Елена

Назначаване на
млади
безработни в
сферата на
частния бизнес

целогодишен

Местен съвет по
туризъм

Държавен Брой предоставени услуги на
бюджет,
млади хора
оперативни
програми
Държавен
бюджет

Брой обхванати ученици,
брой завършили средно и
висше образование

Частно

Брой назначени младежи

Приоритет ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на
пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и
интересите им.

2.1

2.2

2.3

Предлагане на
качествени
информационни
услуги,
насочени към
потребностите
на младите хора

целогодишен

Община
Елена,
МКБППМН,
училища,
читалища,
библиотеки

Общински
бюджет,
държавен
бюджет

Брой предоставени услуги на
младите хора

Информационн
и кампании,
свързани с
вредата от
наркотиците,
спина,
алкохола,
цигарите,
агресията

целогодишен

Община
Елена

Общински
бюджет,

Намаляване броя на
регистрираните с
противообществени младежи

МБЧК

Държавен
бюджет

Поощряване и
популяризиране
изявите на
талантливи
младежи

целогодишен

МКБППМН
ДПС

Община
Елена

Общински
бюджет

Брой получени отличия в
състезания, конкурси,
олимпиади

Приоритет ІІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
Стратегическа цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни
програми на всички млади хора, младежите с увреждания и от етнически малцинствени групи,
насърчаване на здравословния им начин на живот.

3.1

3.2

3.3

Организиране
на богат
спортен живот

целогодишен

Община
Елена

Общински
бюджет

Брой организирани
спортни събития, брой
участници на възраст от 14
до 29 години

Подобряване
условията за
трениране в
спортните
клубове,
поощряване на
постигнати
добри резултати

целогодишен

Община
Елена

Общински
бюджет

Брой спечелени отличия,
класиране на клубовете
сред останалите в страната

Кампания
„Връстници
обучават
връстници”

целогодишен

Община
Елена,
МКБППМН,
МБЧК

Общински
бюджет

Брой обхванати млади
хора в кампанията

Приоритет ІV. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение –
младежи в специализирани институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани
институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и други групи младежи в
риск.

4.1

4.2

Разширяване
дейността на
Консултативния
кабинет за
индивидуална
работа с
младежи в риск

целогодишен

Разширяване
обхвата на
услуги в
Защитено
жилище с.
Илаков рът и
Дневния център
за деца и
младежи с
умствена
изостаналост

целогодишен

Община
Елена,
МКБППМН

Общински
бюджет,

Брой обхванати младежи,

държавен бюджет

Защитено
жилище

Държавен бюджет

Брой младежи, получили
специализирана услуга

ДЦДМУИ

Приоритет V. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно
развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между
поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.

5.1

Организиране
на
благотворителн
и акции в
подкрепа на
хора в
неравностойно
положение

целогодишен

Община
Елена

Общински бюджет,
държавен бюджет

Брой хора, получили
подкрепа в акциите

МБЧК
МКБППМН

Приоритет VІ. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в
гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти.

6.1

6.2

Създаване на
младежка
организация

м. юни

Община
Елена

Обогатяване
инициативите за
младежко
самоуправление

целогодишен

Община
Елена

Регистрация на
младежка организация

Общински бюджет

Брой инициативи, брой
обхванати младежи

СОУ „Иван
Момчилов”

Приоритет VІІ. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И
СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ
Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките
населени места и селските райони.

7.1

7.2

целогодишен
Съвместна
работа
на
кметствата,
читалищата
и
училищата
за
приобщаване на
младите
хора
към социалния
и
културен
живот на селата

Община
Елена,
читалища,
кметства,
кметски
наместничес
тва,
училища

Подобряване
целогодишен
условията
за
живот и отдих
на младите хора

Община
Елена

Държавен бюджет

Брой обхванати млади
хора в социалния и
културния живот в
малките населени места

По проекти

Изграждане на спортна
инфраструктура

Приоритет VІІІ. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ
Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да
участват пълноценно в междукултурното и международното младежко общуване.

8.1

Участия
в целогодишен
инициативи
с
мултиетнически
характер

Община
Елена,
училища,
читалища,
ОДК

Общински бюджет

Брой инициативи, брой
обхванати участници

Приоритет ІХ. ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА
ПРЕСТЪПНОСТТА
Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на
престъпността, особено в превенция на правонарушенията, извършени от млади хора.

9.1

9.2

„Връстници
обучават
връстници”интерактивни
обучения за
превенция на
противонаруше
ния, извършени
от млоди хора

целогодишен

Община
Елена,
МКБППМН,
ДПС, МБЧК

Кампании за
изграждане
култура на
пътна
безопасност

целогодишен

Община
Елена,
МКБППМН,
РУ Полиция

Общински бюджет

Намаляване броя на
регистрираните
противообществени
прояви на младежи от
14 до 29 години

СЪБИТИЯ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ
И ЧЕСТВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИ И МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ В ОБЩИНА ЕЛЕНА
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА, НАСОЧЕНИ КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА

Месец

Наименование на проявата

Организатори

Финансиране

Друго
финансира
не

Януари

07.01.14 г.

Община Елена, НЧ
„Напредък – Елена –
1863”

1500.00 лв.

-

Археологическа изложба «Реликвите
на Каварна»

Община Елена

700.00 лв.

-

19 февруари

Община Елена,
Общински комитет
„Васил Левски”,

150.00 лв.

-

Поетична вечер
„С басните на Михайловски”
Връчване на почетен знак „Стоян
Михайловски”

Февруари

141 години от гибелта на Васил
Левски

НУ „Иларион
Макариополски”

Март

Изложба за 1 март
проект „Мегамартеница”

Община Елена и
общините от регион
Велико Търново, ОДК,

500.00 лв.

-

училищата в града

Април

Май

Ден на самодееца

Клуб на пенсионера,
читалищата на
територията на
общината

-

-

100 години от смъртта на Иван
Попхристов Кършовски

Община Елена

-

-

3 март

1000.00 лв.

-

Национален празник на РБългария

Община Елена, НЧ
„Напредък – Елена –
1863”

Поетична вечер, посветена на Мина
Тодорова

СОУ „Иван Момчилов”,
Община Елена

700.00 лв.

Международен ден на детската книга

Община Елена, ОДК,
Градска библиотека

400.00 лв.

Великденска празнична седмица

Община Елена, ОДК,
Музей на Възраждането
Елена

500.00 лв.

Неювски сбор

Община Елена,
читалищата в общината

900.00 лв.

-

21 май

Община Елена,
училища, ОДК, Музей
на Възраждането Елена

13 000.00 лв.

дарения

Община Елена,
училища, детски
градини, ОДК, кметства
и читалища

1000.00 лв.

-

Община Елена

100.00 лв.

-

Празник на град Елена и
съпътстващи прояви
24 май
Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост
Юни

2 юни – ден на Христо Ботев и на
загиналите за свободата и
независимостта на РБългария

-

Документална експозиция в памет на
Иван Кършовски

Община Елена

200.00 лв.

-

Четиринайсети събор на народните
читалища

Община Елена

1000.00 лв.

-

с. Дрента

НЧ „Просвета – 1929” с.
Дрента

„Празник на Еленския мед”

Община Елена,
Пчеларско дружество

2000.00 лв.

МКБППМН

„Балканът пее и разказва”

Община Елена

1000.00 лв.

-

град Трявна
Юли

Арт пленер

Община Елена

1000.00 лв.

МКБППМН

Август

Поклонение на Къпиновския
манастир

Община Елена,

300.00 лв.

-

-

ТД „Чумерна - 1901”

Септември

Гала балетен спектакъл с участието
на звездите на Национален балет
София

Община Елена

2000.00 лв

Отбелязване на 90 години от смъртта
на Теодор Теодоров

Община Елена, Музей
на Възраждането

300.00 лв.

6 септември

Община Елена,
кметства и училища

100.00 лв.

-

Здравно – информационна кампания
„Шанс за нашите деца”

Община Елена,
МКБППМН, училища

-

МКБППМН

15 септември

Община Елена,
училищата

500.00 лв.

-

Община Елена

100.00 лв.

-

Община Елена, Местен
съвет по туризъм

6000.00 лв

Дарения

Отбелязване на Съединението на
РБългария

Откриване на учебната година
22 септември
Отбелязване независимостта на
РБългария.
Октомври

„Празник на Еленския бут”

Ноември

Декември

1 ноември – Ден на народните
будители

Община Елена,
училища,

230 години от Еленския препис на
Паисиева история

Музей на Възраждането

Ден на християнското семейство

Община Елена, ОДК

100.00 лв.

5 декември

Община Елена, НЧ
„Напредък – Елена –
1863”, музей на
Възраждането

500.00 лв.

Община Елена, Музей
на Възраждането

2000.00 лв.

Коледни и новогодишни празници

Община Елена,
читалищата и училища
от общината, ОДК,
Клуб на пенсионера

4000.00 лв.

Традиционни събори, годишнини и
чествания в общината

Община Елена,
кметствата, читалища

1350.00 лв.

Възпоменателно честване на 137
години от боевете при Елена и Марян
в Руско – Турската освободителна
война
6 декември

1000.00 лв.

-

МКБППМН

210 години от възстановяването на
църквата „Свети Никола”
-

СЪБИТИЯ ОТ КАЛЕНДАРА НА СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ
В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2014 г., НАСОЧЕНИ КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА

Месец

Февруари

Наименование на
проявата

Организатори

Зимен спортен празник
на хижа “Чумерна”

Община Елена,

Общински турнир по
белот

Средства от
Друго
общински бюджет финансиране
в лв.
500.00 лв.

Ротари клуб
„Елена”

150.00 лв.

Средства на
участниците

ТД ”Чумерна - 1901”
Община Елена,
Хотелски комплекс „Елена”

Март

Общински турнир по
волейбол

Община Елена,

300.00 лв.

Дарения

500.00 лв.

-

СОУ „Ив. Н. Момчилов”
Областни и зонални
ученически игри

Община Елена,
СОУ „Ив. Момчилов”

Април

Май

Турнир по футбол на
малки вратички под
патронажа на кмета на
община Елена

Юли

400.00 лв.

ФК ”Чумерна-1921”

Средства на
участниците

Ученически турнир по
тенис на маса

Община Елена

150.00 лв.

-

Етап от рали Твърдица –
Елена

Община Елена

2000.00 лв.

Дарение

Ден на българския спорт

Община Елена,

300.00 лв.

-

Общински турнир по
тенис на маса и
пешеходен туристически
поход

ТД ”Чумерна - 1901”

Футболна среща по
случай празника на град
Елена (ветерани)

Община Елена,

400.00 лв.

Дарение

200.00 лв.

-

Спортно катерене за
купата на гр. Елена
Юни

Община Елена,

ФК ”Чумерна - 1921”
Община Елена,
ТД „Чумерна -1901”

Състезание по риболов

Община Елена, риболовни
магазини

300.00 лв.

Дарение

Народни борби –
с.Константин, с. Беброво,
с. Майско

Община Елена, кметства и
СК по борба “Дан Колов”

1000.00 лв.

Дарение

Колокрос парк „Калето”

Община Елена

100.00 лв.

МКБППМН

Общински турнир по шах
и табла

Община Елена

200.00 лв.

-

Празник на Еленския
балкан

Община Елена,

400.00 лв.

-

300.00 лв.

Дарение

ТД “Чумерна - 1901”
Общински турнир по
плажен волейбол

Община Елена

Поход – поклонение до
Къпиновския манастир

Община Елена,

200.00 лв.

-

Община Елена

400.00 лв.

Средства на
участниците

Община Елена,

150.00 лв.

-

200.00 лв.

Средства на
участници

250.00 лв.

-

Дарение

ТД „Чумерна -1901”
Преплуване на
река Дунав
Общински турнир по
джитбол
Открит турнир по тенис
на корт
Август

Общински турнир по
футбол на малки
вратички под патронажа
на кмета на община
Елена

ФК „Чумерна-192”
Община Елена,
„Славия – БОМЕЛ 9”
Община Елена,
ФК ”Чумерна”

(за ученици)

Септември

Състезание по плуване за
ученици

Община Елена

300.00 лв.

Спортно ориентиране –
градско

Община Елена,

500.00 лв.

ТД „Чумерна -1901”

Общински детски
турнир по футбол за
купата на град Елена

Община Елена, ФК „Чумерна
-1921”

500.00 лв.

64-та международна
колоездачна обиколка на
България

Община Елена

2000.00 лв.

Игри за деца с увреждане

Община Елена,

100.00 лв.

ДДМУИ „Надежда”,
ДЦДМУ – гр. Елена

Октомври

Открит турнир по джудо
за подрастващи и
момчета

Община Елена

Общински турнир по
волейбол

Община Елена,

700.00 лв.

СК „Ипон 87”

СОУ „Ив. Н. Момчилов”

400.00 лв.

Декември

Щафета по случай пети
декември

Община Елена,

300.00 лв.

МКБППМН

СОУ „Ив. Н. Момчилов”
Празник на спортистите

Община Елена,

800.00 лв.

спортните клубове и
ТД “Чумерна – 1901”

VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
За ефективното изпълнение на Плана за младежта е необходима координация
между:
* Министерство на образованието и науката
* Министерство на младежта и спорта
* Област В. Търново
* Регионален инспекторат в. Търново
* Община Елена
* Общински съвет Елена
* Районна прокуратура
* РУ Полиция Елена
* Детска педагогическа стая
* Бюро по труда-филиал Елена
* Дирекция „Социално подпомагане”
* Общинските училища
* Народните читалиа в общината
* Спортните клубове
* МКБППМН
* БМЧК Елена
VІІ.НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН
1. Наблюдението извършват експерти от общинска администрация, дирекция
ФПХД
2. Оценката се извършва съвместно с всички организации, имащи отношение
към живота на младите хора в общината
3. При необходимост планът се актуализира
VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
1. Чрез електронния сайт на общината
2. Чрез общински и областни медии
3. Чрез социалните мрежи

