Общински план за младежта
2015 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ
В изпълнение на чл.15 и чл.16 от глава Втора на Закона за младежта, ежегодно кметът на
общината подготвя, а общинският съвет приема Общински план за младежта. Този документ
определя целите и приоритетите на политиката за младите хора на местно ниво.
Общинският план за младежта се реализира от местната власт в лицето на общинската
администрация и общинския съвет в партньорство с всички заинтересовани страни: училищни
ръководства и училищни настоятелства, ученически съвети, Междуведомствена комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), Български
младежки червен кръст (БМЧК), Общински детски комплекс (ОДК), читалища, Градска
библиотека, спортни и туристически клубове, както и всички работещи в областта на
образованието, културата, спорта и туризма.
Общинския план за младежта на Община Елена е разработен на основание:
 Националната стратегия за младежта 2012-2020 г.;
 Закон за младежта /влязъл в сила от 20.04.2012г.;
 Националната програма за младежта 2011-2015 г.
 Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и
регионите;
Основните принципи за изработване и реализация на плана са:
 Законосъобразност;
 Недискриминация, равнопоставеност, обществена солидарност и толерантност към
всички групи младежи;
 Ефективност, ефикасност и иновативност в процеса на планиране и предоставяне на
услуги за младежи, младежки проекти и инициативи;
 Равен достъп за всички младежи;
 Професионализъм при управлението на услугите за младежи;
 Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално ниво с
участието на всички заинтересовани страни.
II. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Общинския план на община Елена е насочен към:
 младите хора на възраст от 15 до 29 години, без разлика в техните, образователни,
социални, политически и етнически убеждения;
 младежи, които са директно ангажирани с предоставянето на услуги или с други
дейности в подкрепа на младежкото развитие.
III. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
1. Анализ на състоянието на младежта в община Елена;
2. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта и
мерки за постигането и;
3. Предвидени дейности, които допринасят за постигане на целите на общинския план;
4. Организация и координация на дейностите за постигане на целите;
5. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта;
6. Реда и начин за осигуряване на информация и публичност на общинския план;
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1. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА
1.1 Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора в
община Елена.
Общинският план за младежта е насочен към младите хора от 15 до 29 години, живеещи в
община Елена.
Според данните от Преброяване-2011 година броят на младежите в община Елена е 1494, като
от тях 872 живеят в гр. Елена. Разпределение по възрастови групи е:
 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
Както в цялата страна, така и в Елена, тенденцията за намаляване броя на населението и на
неговото застаряване продължава. Увеличава се делът на населението над 65 години и намалява
броят и делът на населението до 15-годишна възраст.
 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 и със статут на защитено. За учебната 2013-2014 г.
броят на учениците в община Елена е 868, разпределени както следва:
№
1

Населено място
гр. Елена

2

Име на училището

Брой ученици

СОУ „Иван Момчилов”

478

НУ „Иларион Макариополски”

95

3

с. Майско

ОУ „Отец Паисий”

174

4

с. Константин

ОУ „Отец Паисий”

87

5

с. Беброво

ОУ „Христо Ботев”

34

В СОУ „Иван Момчилов” наред с общообразователните и хуманитарните паралелки
съществуват и професионални. За всяка учебна година в училището има прием на ученици след
седми клас. За учебната 2013-2014 г. и учебната 2014-2015 г. паралелката е с чуждоезиков
профил. След осми клас младежите получават възможност за избор на професионално или
непрофилирано обучение. Професионалното обучение е в две направления – ресторантьорство
и горско стопанство.
Голяма част от завършилите основно образование от селата продължават в гр. Елена Обичайно
е и ученици от Елена да продължат средното си образование в друг град, като най-често това е
Велико Търново.
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,
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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
и училищата да предприемат мерки за пълното обхващане на учениците, подлежащи на
задължително обучение. Набелязаните стъпки от страна на институциите, в това отношение
дават добри резултати. За 2014 г- няма ученици подлежащи на задължително обучение, които
да са отпаднали от системата на образование.


заетост и безработица

Младежите, от общината с достигната степен на образование /основно, средно или висше/, се
сблъскват с проблеми, типични за тяхната възрастова група, поставена в условията на малкия
град:
 Условията на труд и заплащането демотивират част от младежите.
 Липса на възможност да се осигури работа на всички, завършили висше образование,
поради ограничения пазар на труда.
 При определени позиции работодателите очакват от кандидатите за работа да имат
стаж по специалността, а това е невъзможно при току що завършилите младежи.
 Липсата на професионален опит също е причина младите хора да не бъдат наемани за
работа.
 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
 По данни на Бюрото по труда – филиал в гр. Елена в края на 2014 г. там са
регистрирани 124 млади безработни.
възраст

регистрирани
безработни

жени

мъже

До 19 г. Вкл.

12

5

7

От 20-24 г.

58

29

29

От 25-29 вкл.

54

34

20

По отношение намирането на работа чрез Бюрото по труда, за 2014 г. 143 младежи на възраст
до 29 г. са започнали работа. Една част от тях са включени по европейски програми и проекти.
Общината кандидатства по програмите „Старт на кариерата”, „Заетост и обучение на хора с
увреждания”, „Нова възможност за работа”, „Старт в администрацията” и „Европейска
гаранция за младежта”. От началото на 2015 г. по програма „Старт на кариерата” започват
работа трима младежи. Ефективното прилагане на тези мерки води до намаляване на
значителна част от безработицата сред младежите и дава възможност за тяхното развитие и
реализация в професионално отношение. Със стартирането на новия програмен период /20142020 г./ община Елена има намерение да кандидатства по всички допустими програми, за да
осигури повече заетост сред младите хора и да им предостави възможност за професионална
реализация.
 доходи и жизнен стандарт – по данни от НСИ средната брутна работна заплата за
община Елена е 492.50 лв /за 2013 г./. По информация от Бюрото по труда – филиал
Елена, по-голямата част от безработните младежи са със средно, основно или по ниско
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образование. Броят на младежите регистрирани в БТ с висше образоване са 15. Това
означава, че основната посока, по която трябва да се работи е стимулирането на младите
хора да повишат квалификацията си.
 трудова мобилност – голяма част от населението на възраст между 15-29 г. напускат
община Елена. Като основна причина те посочват ниския жизнен стандарт, високата
безработица и липсата на переспектива. Голяма част от младите еленчани са намерили
постоянна работа в чужбина, това са младежи между 15 и 18 години, жители на селата,
ниско квалифицирани и безработни, основно представители на малцинствата.
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 и във висши учебни заведения и предпочитат
възможностите на големия град за намиране на работа и живеене.
1.2 Достъп до информация и качествени услуги
В община Елена работи Консултативен кабинет към МКБППМН, който основно работи с деца
и младежи в риск, но предоставя специализирана помощ и съдействие по отношение на
превенцията на:
 отпадане от училище,
 СПИН,
 трафик на хора,
 употребата на наркотици,
 училищен и сексуален тормоз,
 домашно насилие,
 рискове и опасности в интернет и др.
В община Елена функционира Дневен център за деца с увреждания, но целевата група е
насочена и към младежи. Освен услуги за деца с ментални увреждания, центъра се ползва и от
младежи, които се нуждаят от:
 активна рехабилитация – мануален масаж, парафин и упражнения лечебна физкултура
 педагогическа подкрепа- арт терапия, работа с компютър, организация на свободното
време/ екскурзии, походи и др./
 психологическа дейност – рисувателна методика, повишаване на мотивацията за
постигане на целите.
От края на 2014 г. в община Елена стартира проект „Социално включване”. Основните услуги,
които се предлагат в центъра са: формиране и развитие на родителски умения, ранна
интервенция на уврежданията, семейно консултиране и подкрепа, здравна консултация.
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.
1.3 Здравословен начин на живот


здравословен статус

През последните години особено голямо внимание се отделя на насърчаването на
здравословния начин на живот и на превантивните мерки по специално по отношение на
злоупотребата с алкохол и цигари, използването на наркотични вещества, обездвижването и
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наднорменото тегло, насилието и липсата на толерантност и др. Но въпреки това проблемите от
това естество сред младежите са много.
В Дирекция „Социално подпомагане - Елена за 2014 г. са регистрирани 29 младежи на възраст
от 15 до 29 години с трайно намалена работоспособност, разпределени както следва:
№
1
2
3
4
5
6



Населено място
Елена
Илаков рът
Майско
Константин
Беброво
Марян

Брой лица с намалена трудоспособност
15
6
3
3
1
1

достъп до здравеопазване

В община Елена функционира Медицински център, който предлага достъп до специализирани
услуги в доболнична помощ. Чрез центъра младежите от общината имат достъп до хирург,
акушер-гинеколог, невролог, нефролог, дерматолог, ендокринолог, ренген, лабораторни
изследвания, физиотерапия и рехабилитация. За 2015 г. предстои разширяване обхвата на
услугите, които предлага центърът.


употреба на психотропни вещества, алкохол и цигари

За съжаление употребата на алкохол и цигари се увеличава през последните години.
За 2015 г. МКБППМН и БМЧК планират провеждане на инициативи, свързани със
здравословния начин на живот, както и дейности по Националната стратегия за борба с
наркотиците. В училищата също се работи по програми в тази насока.


физическа активност и спортни занимания

В общината дейност развиват 7 спортни клуба, застъпени са 8 вида индивидуални и групови
спортове, като футбол, борба свободен стил, джудо, спортно катерене, ски и вело туризъм и
туризъм. За 2014 г. състезателите от спортен клуб „Ипон-87” са 34, като са спечелили общо 33
медала, от тях златни-7, сребърни-8 и бронзови 18. Не са малко и постиженията на клуб по
борба „Дан Колов“. За 2014 г. общо за клуба са спечелени 23 медала, от които 6 – златни, 5
сребърни и 12 бронзови.
През 2014 г. бе възстановена дейността на спортен клуб по ски. Основната дейност на клуба ще
бъде насочена към предоставяне на възможности на деца и младежи да се учат да карат ски,
както и да участват в състезания не само на територията на община Елена, но и в други ски
курорти.


достъп до информация за превенция на рискови практики и здравословен начин на
живот;

От скоро е създадена група „Здраве в Елена”, чиято цел е да приобщава членове от всички
възрастови групи за здравословно движение и хранене. Предвиждат се разнообразни събития
включително и информационни, като целта е да се въздейства най-вече върху младите.
Достъп до спортни обекти, съоръжения и до други възможности за масов спорт има.
Желаещите да спортуват имат възможност свободно да ползват спортните площадки в града,
както и градския стадион.
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Спортните обекти предлагат добри условия за спортуване -спортни площадки, градски стадион,
физкултурния салон на СОУ „Иван Момчилов”, както и спортните игрища в селата.
Предстоящо е изграждане на игрище и в с. Майско.
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, бадминтон, спортно катерене и др. 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 - често се организират футболни срещи, турнири по волейбол и др.
1.4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение
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. Пред 2015 г. предстои откриване и на второ защитено
жилище в гр. Елена. Защитеното жилище се изгражда по проект ”Детство за всички”.
Капацитета е 8 потребителя и 5 човека персонал. След приключването на финансирането на ЗЖ
по проекта, то ще бъде държавно делегирана дейност, като капацитета му ще бъде увеличен на
10 ползватели на услугата.
Защитеното жилище в с. Илаков рът е е с капацитет 10 души и 6 щата персонал. Екипът се
състои от управител, двама социални работници, двама трудотерапевти и медицинско лице
Защитеното жилище в с. 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 е 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 котерапевти;
 Хранене – обяд и следобедна закуска;
 Организиран транспорт по превозване на потребителите от дома им до Дневния център и
обратно.
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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.
1.5 Младежко доброволчество
Младежкото доброволчество в община Елена се изразява в дейността на Български младежки
червен кръст. Активно е участието на младите червенокръстци в кампаниите на МКБППМН
срещу СПИН, дрогата, агресията. С изключителен ентусиазъм младежи от БЧК се включват в
благотворителни акции за подпомагане на деца и младежи в неравностойно положение. За 2015
г. доброволците от БМЧК, планират освен традиционната „Коледна акция” за събиране на
храни и дрехи за деца и младежи в неравностойно положение да правят и подобна
„Великденска акция”.
1.6. Гражданска активност на младите хора
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 ѝ, но до инициатива не се стига.
През 2015 г. престои учреждаване на клуб „Дебати”. Основнати насоки на клуба ще бъдат към
развитието на комуникативни умения сред младежите, както и подготовка им за ефективно
разрешаване и отразяване на обществено значими проблеми.
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.
1.7. 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, където 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 и 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 много от читалищата в селата има възможност за 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”. Читалищните настоятелства
привличат млади хора за по-пълноценното осмисляне на свободното време, като организират
различни инициативи.
Възможностите за професионална и личностна реализация в малките населени места са
ограничени. Там възможностите се простират до организиране на малък частен бизнес в
областта на селското и горското стопанство.
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1.8. Младежка престъпност
По данни на РУМВР броя на извършителите и съучастници в извършването на престъпления на
територията на община Елена, за 2014 г. са 25 лица на възраст между 15-29 г. За изминалата
година са станали 32 пътнотранспортни произшествия, с участието на младежи като 5 от тях
са тежки.
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, защото
много хора са намерили препитание в чужбина 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 агресията” се
проведе в гр. Елена и трите училища в селата от МКБППМН и от активисти на БМЧК.
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.
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2. ПРИОРИТЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА,
ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
2.1. Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие на младите хора и
ограничаване на младежката безработица.
ЦЕЛИ:
 създаване на подкрепяща среда;
 достъп до качествено образование и квалификация на младите хора
2.2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
ЦЕЛ:
 разширяване обхвата на специализираните услуги
2.3. Насърчаване на здравословен начин на живот
ЦЕЛИ:
 превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора;
 осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на
негативни социални явления;
2.4. Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение
ЦЕЛИ:
 достъп до социални услуги;
 разширяване и разнообразяване на социалните услуги
2.5. Развитие на младежко доброволческо
ЦЕЛ:
 популяризиране на доброволчество
2.6 Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта,
творческите умения и културното изразяване на младите хора.
ЦЕЛИ:
 развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора
чрез насърчаване за участие в обществения живот;
 обогатяване на културния и на спортния календар с мероприятия насочени към
младежите
2.7 Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни.
ЦЕЛ:
 осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на
младите хора в малките населени места.
2.8 Развитие на междукултурния диалог
ЦЕЛИ:
 развитие на положително отношение към различията
 достъп до информация за възможности за участие в международни инициативи,
срещи и други прояви
 участие в проекти по международни програми
2.9 Намаляване броя на правонарушенията, извършвани от млади хора
ЦЕЛ:


превенция на престъпността сред младежите
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3. ДЕЙНОСТИ
№

Дейност

Срок
за
реализация

Вид на дейността

Институция партньор

Финансиране
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

Създаване на
възможности за
стажуване в
общинска
администрация

1.2. Създаване на
ефективни връзки
и насърчаване на
сътрудничество
между
работодатели и
училищата

2015 г.

Програма „Старт
на кариерата”

МТСП /
Агенция по
заетостта

МТСП / ОП
„Развитие на
човешките
ресурси“

брой
стажували
младежи

2015 г.

Обществено
обсъждане на
предстоящия
план-прием по
професии в
училището

СОУ „Иван
Момчилов”

Не е
необходимо

проведено
обсъждане,
брой
присъствали

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.
Достъп до
информация

2015 г.

Информационно
обслужване

2.2. Запознаване на
младите хора с
възможностите,
които им се
предоставят от
приетия Закон за
младежта

2015 г.

Информационна
кампания

2.1

Читалища,
Градска
библиотека
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градската
библиотека
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младежи,
ползвали
услугите
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проведено
обсъждане,
брой
присъствали
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2.3. Работа по
училища за
разясняване на
„правата на
децата” според
Европейските
документи

2015 г.

Беседи в
училищата

ДСП – ОД
„Закрила на
детето”

Не е
необходимо

брой
проведени
беседи

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.

2015 г.

Зимен спортен
празник

ТД „Чумерна
-1901”

Спортнотуристически
календар

брой
участници

3.2.

2015 г.

Турнир по
волейбол

СОУ „Ив.
Момчилов”

Спортнотуристически
календар

брой отбори,
брой
участници

2015 г.

Ден на българския ТД „Чумерна
спорт
-1901”

Спортнотуристически
календар

брой
участници

3.4.

2015 г.

Турнир по футбол
на малки
вратички

ФК
„Чумерна“

Спортнотуристически
календар

брой отбори,
брой
участници

3.5.

2015 г.

Кампания „АнтиСПИН и антидрога”

МКБППМН

Бюджет на
МКБППМН

брой
участници

3.6.

2015 г.

Световен ден за
борба със СПИН

МКБППМН

Бюджет на
МКБППМН

брой
участници

3.7. Кампании по
въпросите за
здравето,
физическата
активност и
здравословен
начин на живот

2015 г.

Приобщаване на
млади хора в
заниманията на
групата „Здраве в
Елена”

Не е
необходимо

брой
участници

Физическа
активност и
3.3. здравословен
начин на живот

Превенция на
рискови фактори

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.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2015 г.

12

4.1
Възможности за
активно
включване в
4.2. обществени
мероприятия

2015 г.

Участие в
конкурси,
изработване на
сувенири,
мартеници и др.

ДЦДУ,
ДДМУИ,
Защитено
жилище, ОДК

Бюджети на
партньорите,
Културен
календар

брой
участници

2015 г.

Ден на
християнското
семейство

ДЦДУ,
ДДМУИ,
Защитено
жилище, ОДК

Бюджети на
партньорите,
Културен
календар

брой
участници

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

Участие в
доброволчески
дейности

2015 г.

5.2. Информираност
2015 г.
за ползите от
доброволчеството

Активно участие
на младежите от
БМЧК в
благотворителни
акции за
подпомагане на
хора в
неравностойно
положение
(Коледа и
Великден)

БМЧК

Не е
необходимо

брой
участници,
брой
подпомогнати
семейства,
размер на
събраните
помощи

„Деца обучават
деца” доброволна
информационна
кампания в
селските училища

БМЧК

Бюджет на
МКБППМН

брой
информирани

Приоритет VІ. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ, ПОДПОМАГАНЕ
РАЗВИТИЕТО НА ТАЛАНТА, ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ И КУЛТУРНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ НА
МЛАДИТЕ ХОРА

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. Възможности за
участие в
гражданския
живот и процеса
на вземане на
решения,
касаещи живота
на младите хора в

2015

Организиране на
дебати, свързани с
утвърждаване на
универсални
ценности и
проблеми на
гражданското
общество.

Клуб
„Дебати”
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брой сбирки,
брой
направени
предложения
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6.2. общината

2015 г.

Ден на отворените СОУ „Иван
врати в община
Момчилов”
Елена

Не е
необходимо

брой
участници

6.3. Културно
изразяване на
младите хора

2015

Седмица на
детската книга и
изкуства за деца

Градска
библиотека,
Община
Елена

Културен
календар

брой
участници

6.4.

2015

„Сцена на
талантите”

Културен
календар

брой
участници

Подпомагане
развитието на
6.5. талантите

ОДК,
Читалище
„Напредък 1863“ – гр.
Елена

2015

Конкурс
„Големите
таланти на малкия
град”

МКБППМН

Бюджет на
МКБППМН

брой
участници

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. Подобряване
достъпа на
младите хора до
услуги

2015 г.

Безплатен достъп
до информация в
читалищните
библиотеки

Читалища,
градска
библиотека

Бюджети на
читалищата и
градската
библиотека

брой
ползватели на
услугите

7.2. Участие в
културните
събития на
читалищата по
места

2015 г.

Възможности за
прекарване на
свободното време

Читалища

Бюджети на
читалищата

брой
участници

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.

Интеркултурно
образование и
възпитание

2015

Участие в ромски
фестивал в гр.
Велико Търново

Училища
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календар

брой
участници
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8.2. Международно
сътрудничество
със страни, с
които община
Елена има
установени
контакти

2015

Полагане на
основи за
развитие на
сътрудничество с
младежки
структури от
Румъния и
Австрия

Проекти за
брой
международно проведени
сътрудничество срещи
и обмен

8.3. Проучване на
възможности за
участие по
международни
програми

2015

Участие по
международни
програми

Не е
необходимо

брой
подадени /
одобрени
проектни
предложения,
стойност на
одобрените
проекти

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.

2015

Спортен празник
„Не на агресията”

МКБППМН ,
РУМВР - гр.
Елена

Бюджет на
МКБППМН

брой
участници

9.2.

2015

Инициатива „Аз
познавам
правилата за
движение по
пътищата”

МКБППМН ,
РУМВР - гр.
Елена

Бюджет на
МКБППМН

брой
участници

2015

Превантивноинформационна
кампания на тема
„Противодействие
на трафика на
хора с цел
трудова
експлоатация”

МКБППМН,
Областна
комисия по
трафика на
хора

Бюджет на
МКБППМН

брой
информирани

2015

Превантивноинформационна
кампания на тема
„Не на детската
експлоатация“

МКБППМН,
Областна
комисия по
трафика на
хора

Бюджет на
МКБППМН

брой
информирани

Участие в
образователни
9.3. кампании,
информационни
инициативи за
превенция на
рисковото
поведение

9.4.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ
Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и взаимодействието
между:
 Общинска администрация – Елена
 “Бюро по труда”- Елена
 Училища
 Читалища
 Спортни клубове и други организации.
Организацията и координацията на дейностите от плана се осъществява от:
 Общинска администрация, чрез дирекция ,,Хуманитарни дейности, икономическо
развитие, планиране и сътрудничество“;
 Училища, читалища, МКБППМН, БМЧК
5. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
1. Получаване и обобщаване на обратна връзка за младежките дейности в общината
2. Анализиране на постигнатите резултати и набелязване мерки за преодоляване на възникнали
проблеми
Общинският план за младежта за 2015 година е разработен въз основа на планираните
инициативи от Общинска администрация, както и всички институции, имащи отношение към
младежките дейности на територията на община Елена. В периода на реализация на дейностите,
наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде
осъществявана от експерти на общинска администрация.
Планът е отворен документ и подлежи на промени през годината при постъпване на
предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.
6. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Изпълнението на дейностите и реализирането на общинската политика за младежта ще бъде
популяризирано:
1. Чрез уеб-сайта на общината;
2. Чрез общински и областни печатни и електронни медии.
Особено важно място в общуването между младите хора заемат социалните мрежи, които са
естествена комуникационна среда за тяхното поколение. Поради това, необходимо е да бъдат
използвани и тези формални и неформални канали за комуникация и получаване на обратна
връзка под формата на отзиви, коментари и предложения.
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