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I. Въведение
Областният годишен план за младежта е програма и методика за изпълнение на
националната политика за млади хора, формирана според техните потребности и
синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта.
Създаването на благоприятни условия пред младите хора да развиват своите умения, да
работят активно и да участват в живота на обществото е от съществено значение за
стабилното икономическо и социално развитие на страната.
Три ключови документа са в основата на Областния годишен план за младежта на
Област Русе:
• Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,
която с инициативата „Младеж в действие“ задава актуалната европейска
доктрина, насочена към подобряване на образователните системи и улеснява
навлизането на млади хора на пазара на труда;
• Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври
2010 г.
• Общинските годишни планове за младежта в Област Русе

II.

Анализ на предизвикателствата пред младежта в общините в
област Русе
Община Русе

Характерна особеност на младежката общност Община Русе за последните
години е динамичната промяна на възгледите, целите и възможностите. В този период
младите хора формираха своите основни ценности в години на преход от тоталитарна
към демократична, от отворена към пазарно ориентирана система. Като най-характерна
черта сред младите се очертава стремежът към независимост, себедоказване, успешна
реализация и подчертан вкус към индивидуалност. Това са елементи на фокусиран
стремеж към самостоятелни решения и специфична визия за живота, бягство от
универсалността и стандартните подходи.
Проучване на младежките нагласи и очаквания показва, че независимостта на
младия човек все още се измерва с финансовата свобода и всеки неуспех за
професионална реализация засилва неговата социална и икономическа зависимост от
семейната среда и родителите. Зад този извод стоят обективни и субективни
предпоставки, сред които най-силно въздействие има дисбалансът на младежкия пазар
на труда. По тази причина често се налага родителите да поемат финансовата издръжка
на своите деца дълго след навършване на пълнолетието им и завършване на
академични степени с висок образователен ценз. Цитираните диспропорции в
трудовата заетост компрометират и доверието във възможностите на местната и
държавната администрация да реши въпросите за професионална реализация на
младите хора в общността.
През последното десетилетие активността на младите хора постепенно се
измести от обществено-политическия живот към частния икономически сектор.
Въпреки това, през последните 6 месеца стана ясно, че техният интерес към
политическия живот е намалял. Провокирани, младежите заявяват категорично своята
политическа позиция, своите обществено-политически изисквания към управлението

на държавата. Протестите, в които продължават да участват, различните форми,
чрез които изразяват своето несъгласие с управленските решения, търсенето на
свободната изява и заявката за промяна са безспорен индикатор за това, че младите
хора реагират бързо, остро и адекватно на всяко политическо говорене и действие,
което не се вписва в техният светоглед и разбиране за европейски стандарти на
поведение в политиката и обществото. Така през последната половин година младите
хора се обозначиха като носители на фината обществена сензорика, показаха, че са
взискателни към всички нива на управлението и подчертаха своята загриженост за
европейското бъдеще на България.
В Община Русе има добре развито предизвикателство на различните структури и
форми на младежки дейности и организации. В студентски, ученически клубове,
движения, сдружения и неправителствени организации, създадени от и за младите хора
в общината членуват над 5 хиляди младежи на възраст от 15 до 29 години, а повече от
18 хиляди са обхванати в различни образователни и културни форми на Общинския
младежки дом, Общинския център за култура и изкуство и клубове за наука и изкуства
с частен характер.
Община Русе разполага и с добре разгъната образователна мрежа, която
гарантира равнопоставен достъп до образование в т.ч. извънкласни дейности.
Представени са всички образователни степени и във всяка една от тях има
образователни институции с традиции за качествено образование. В тази област особен
акцент поставя международно признатото качество на висшето образование в
Русенския университет.
Атмосферата на семейната среда, обществен живот, растеж, образование и
реализиране на младите хора се обуславя от макроикономическата ситуация в
европейски и национален аспект, от регионалните параметри на икономическото
развитие и възможностите на местния икономически микроклимат.
В тази връзка всички програми на Община Русе за осъвременяване на
материалната база, за по-висок стандарт на образование и път за високите технологии
във всички свързани с развитието на младите хора области, са отговор на
потребностите на младежката общност. Важен акцент е наличието на общинска
нормативна уредба за стимулиране на ученици и студенти с изявени дарби и
изключителни постижения в науката и изкуството.
Силна страна на общинските приоритети е все по-тясната връзка между
програмите за младежка заетост и заложените в управленската програма на мандат
2011-2015 мерки за 5% годишен ръст на професионално реализираните младежи на
пазара на труда.
Идентифицираните слабости са обусловени от негативните все още демографски
тенденции, от една страна, от не достатъчно развития пазар на труда за младежите – от
друга и от трета – недостатъчният финансов ресурс, с който общината би могла да
насърчава предприемачеството сред младите хора, да стимулира развитието на
общинските младежки структури и работещите на територията на общината младежки
организации.
Идентични обективни обстоятелства възпрепятстват темповете за навлизане на
по-качествен образователен процес, иновации и интерактивни технологии в учебните
заведения, приоритетно приложени в управленската програма на кмета (2011-2015);
Анализът показва, че не е развит пълният потенциал на формите за учене през целия
живот. Няма достатъчно реализирани проекти за повишаване на интереса на младежите
към формалното и неформално образование, към доброволчеството и формите на
младежка активност за определени каузи, важни за местната общност.

Съществена слабост, идентифицирана в анализа, е незадоволителното
сътрудничество между областна администрация, образователните институции и
гражданския сектор в превантивни програми за младежта, неефективната връзка между
професионалното образование и бизнеса, липсата на публично-частни партньорства за
модернизиране на областите, свързани с развитието на младите хора в общината.
Всички силни страни и слабости, които индикира Общинският годишен план за
младежта, са база за формулиране на ясни цели и конкретни действия, които Община
Русе ще изпълнява през 2014 г., следвайки местни правила и национални норми,
предвидени в стратегическите документи за младежта и релевантните закони на
Република България.

Община Две могили
1. Основни данни
Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста
равнина върху площ от 345 кв.км. Административно принадлежи към област Русе и
заема 13,1 % от територията и. Селищната мрежа на общината обхваща 12 населени
места: селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Чилнов, Каран Върбовка, Кацелово,
Могилино, Острица, Помен, Пепелина, Широково и административният център - град
Две могили. Той се намира на 32 км на юг от град Русе. От двете страни града е жп
линията Русе – Горна Оряховица.
Природният комплекс от разнообразен ландшафт създава благоприятни условия
за развитие на земеделие и животновъдство.
Географското местоположение и природни дадености, липсата на застрашаващи
екологичното равновесие дейности са богатство и предимство на Община Две могили,
както и предпоставка за нейното благоприятно икономическо развитие.
По данни на НСИ, към 31.12.2012 г. в община Две могили населението е
разпределено по пол, както следва:
Общо
9053

В градовете
Общо
Мъже
4106
2028

Жени
2078

В селата
Общо
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2446
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По данни за постоянен адрес в общината броя на младите хора на възраст 15 –
29 г. към 2013 г. е:
Населено
място
гр. Две могили
с. Батишница
с. Бъзовец
с. Баниска
с. Помен
с. Могилино
с. Чилнов
с. Кацелово
с.Каран
Върбовка
с. Острица
с. Широково

Възраст
15 – 29 г.
890
109
170
253
68
61
76
94
49
26
0

с. Пепелина

1

2. Ниво на безработица и мерки за преодоляването й
Нивото на безработица в общината е доста високо от икономическо активното
население.
По данни от Дирекция „Бюро по труда” – Бяла икономическата активност на
младите хора е:
Безработни лица

образование
мъже

жени

Общо

1035

530

505

висше
19

До 29 г.

154

84

70

8

Трудоспособна
възраст

3407

средно
480

основно
138

начално
398

69

19

58

За периода 01.01.2013г. – 31.01.2013 г. в програми и мерки, финансирани от
Държавния бюджет съгласно Закона за насърчаване на заетостта и по схеми от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в заетост са включени 41
младежи до 29 години от Община Две могили.
През 2013 г. постъпилите на работа младежи до 29 години на първичния пазар
на труда и на субсидирани работни места са общо 82. Предвижда се през настоящата
година техният брой да нараства предвид изпълнението на Националния план за
изпълнение на европейската Гаранция за младежта 2014 – 2020 година. В тази връзка,
Бюро по труда – Бяла дава следната информация за мерките и програмите за заетост,
чрез които Младежите ще получат възможности за реализация и стаж:
Мерки за насърчаване на заетостта:
1.
Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица
до 29 – годишна възраст;
2.
Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица
до 29 – годишна възраст с трайни увреждания, военноинвалиди, както
и младежи от социални заведения, завършили образованието си;
3.
Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за
стажуване за безработни лица до 29 – годишна възраст;
4.
Насърчаване на работодателите да наемат на работа на непълно
работно време продължително безработни лица до 29 – годишна
възраст с основно и по-ниско образование;
5.
Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица
до 29 – годишна възраст с основно и по-ниско образование и без
квалификация за чиракуване;
6.
Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица
до 29 – годишна възраст, завършили средно или висше образование и
без трудов стаж;
Програми за заетост:
1. Старт на кариерата

В някои от програмите за заетост съгласно Закона за насърчаване на заетостта,
младежите до 29 години са приоритетна група. Включването на безработни лица в
обучение и заетост в схеми от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ще се регламентира в новия програмен период, който стартира през 2014г.
Младежите могат да се информират за възможностите, които им се предоставят
чрез стажове и програми посредством различни източници на информация:
1. От официалния сайт на Агенция по заетостта;
2. Чрез консултация в териториалните поделения на Агенцията по заетостта и
филиалите (филиал гр. Две могили, Бюро по труда – гр. Бяла);
3. Периодично се предоставят и дипляни, които дават информация за
възможностите, предлагани от Закона за насърчаване на заетостта и
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
3. Миграционни процеси
Наблюдават се миграционни процеси към по-големите градове и към чужбина,
което се отразява негативно на демографския баланс на общината. Населението е
застаряващо.
Механично движение (миграция) на населението на община Две могили по пол,
данни към 31.12.2012 г.
Заселени
всичко мъже
67
27

жени
40

Изселени
всичко мъже
133
52

жени
81

Механичен прираст
всичко мъже
Жени
-66
-25
-41

Източник: НСИ
Динамика на показателите заселени, изселени и механичен прираст в брой хора
за периода 2007 – 2012 г.
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Източник: НСИ

4. Образование
Брой учебни Паралелки
заведения

Общо деца

2

221

Завършили

Детски градини
Училища
I-IV клас
V-VIII клас
IX-XII клас

2
2
2

13
11
12

278
280
268

59
46

Източник: НСИ за учебната 2012/ 13 година
* ЦДГ „Първи юни”- с. Баниска
1. Брой на децата в ЦДГ „Първи юни” и прилежащите филиали – 79
2. Планирани мероприятия/ проекти в ЦДГ, целящи развитието на децата и
формиране на тяхната личност.
В Годишния комплексен план на ЦДГ „Първи юни”, в частта Календарен план
на дейностите, са предвидени мероприятия, извън задължителна образователновъзпитателна работа, насочени към социалната адаптация на децата, личностното им
развитие, ранно откриване на техните заложби и интереси:
- ежемесечно са планирани празници и развлечения, свързани с българския
календар на празниците;
- планирани са спортни празници- два пъти през годината (през месец януари на
зимна тематика и през месец юни);
- във връзка с работата на ЦДГ по проект "Let`s save together the Planet" за всеки
месец са планирани дейности във връзка с екологичното възпитание на децата;
- децата от ЦДГ вземат участия и в дейности и мероприятия извън детската
градина, организирани от кметствата и читалищата.
* ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Две могили
1. Брой на децата от ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Две могили – 151
2. Планирани мероприятия, проекти:
- Проект „ТНЕ МOLE AND THE QUEEN” с регистрационен № 2012-1-CZ1COM06-09804 2 и договор с № LLP-2012 COM-MP-055 по секторна програма
„Коменски” за многостранно училищно партньорство на програмата „Учене през целия
живот” при Центъра за развитие на човешките ресурси , гр. София с период на действие
2012 - 2014 г. (в момента се работи вече по него). Децата и педагогическият персонал
при ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий“, с активното участие и подпомагани от
родителската общност, настоятелството при детското заведение и други институции –
общинско ръководство на Две могили, реализират този проект.

- Неразделна част от годишния комплексен план на ЦДГ за тази учебна
2013/2014 г. отново е приетата ПРОГРАМА НА КАМПАНИЯТА „УЧАСТВАМ И
ПРОМЕНЯМ” И ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ към нея.
- До 08.03.2014 г. трябва да се проведат празници по групи, посветени на Осми
март, свързани с проекта „Къртицата и кралицата” и здравословното хранене на децата
“С мама и баба да направим плодова (зеленчукова) салата” .
- На 22.04.2014 г. ще се проведат беседи по групи, пролетно почистване на двора
на ЦДГ, поход до близка местност в чест на Международния ден на Земята.
- На 10.04.2014 г. – Поднасяне на цветя на паметника и на гроба на Филип Тотю
от децата от всички групи, посещение на къщата- музей на националния герой по повод
рождението му (10 април 1830 г.).
- На 23.05.2014 г. - Тържество, посветено на 24 май и изпращане на децата на
училище.
- На 30.05.2014 г. – Празник „Къртицата и Кралицата” в чест на Първи юни –
Международен ден на детето и приключване на проекта „Къртицата и Кралицата” .
* ОУ „Христо Ботев“, с. Баниска
1. Брой на децата от ОУ „Христо Ботев“, с. Баниска – 99;
2. Участия и работа по Национални програми и проекти:
- Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” – 77 ученици;
- НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване” – 17
ученици;
- НП „Информационни и комуникационни технологии в училище” – 99 ученици.
* СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Две могили
1. Брой на децата от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Две могили – 521;
2. Участия и работа по Национални програми и проекти:
- Внедряване на компютърни терминални решения по национална програма
„Информационни и комуникационни технологии в училище”;
- Национална програма за въвеждане на национално стандартизиране външно
оценяване;
- Национална програма за по – пълно обхващане на учениците в задължителна
училищна възраст от 1 до 4 клас;
- Национална програма за оптимизиране на училищната мрежа;
- Проект BG 051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на Целодневната организация на учебния процес”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, утвърдена със заповед N РД
09-116/27.01.2012 на Министъра на МОМН, чл. 50 от ПМС N367 от 29.12.2011 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г.
- Проект BG 051PO001 – 3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите
специалисти”
Сред успехите на своите възпитаници, училището посочва и Отборът по тенис на маса
– девойки VII – X клас при СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, обл.
Русе, класиран за Световното ученическо първенство по тенис на маса във Франция,
което ще се проведе през месец април 2014г.
* ПГСС „К. А. Тимирязев“, гр. Две могили

1. Брой на обучаващите се ученици:
- дневна форма на обучение: 174 бр.
- самостоятелна форма на обучение: 25 бр.
2. Спечелени проекти и участия, национални програми и др.:
- проект „Ученически практики;
- проект „Успех”;
- Национална програма „ИКТ в училище”;
- продължение на проект „Леонардо да Винчи” – за обучение екологично
земеделие на ученици.
3. Планувани мероприятия и/или идеи за организиране на срещи и мероприятия,
целящи подпомагане развитието на младежите:
- изработване на материали и презентации за 3 – ти март – Национален празник
на България; 9 – ти май – Ден на Европа; 24 – ти май – Ден на славянската писменост и
култура; 3 – ти юни – патронен празник на ПГСС „К. А. Тимирязев”;
- участие в регионален кръг на състезание „Млад фермер” – 2014г.;
- отбелязване на 22 – ри април – Ден на земята: „Състезание „Млад механизатор” и
„Минута е много”;
- отбелязване на 3 – ти юни - патронен празник на ПГСС „К. А. Тимирязев”;
Учениците от училищата в общината участват и заемат призови места в
общински, областни, национални състезания и олимпиади. Отличията и достойните
представяния градят добрият имидж както на училището, в което учат, така и на
Община Две могили.
Детските заведения и училищата активно се включват във всички проекти и
програми на МОМН.
Общински детски комплекс „Д.р Димитър Пангелов” в гр. Две могили обслужва
интересите на младите хора в училищна възраст през свободното им време в две
основни направления: художествено - творческо и спортно - туристическо. За учебната
2013/ 2014 г. са сформирани общо 19 кръжочни форми, като „Спортни танци” е ново
направление, с което Общинският комплекс показва своето развитие за повече
възможности за реализация на децата и младежите в Общината:
- 5 гр. – музика;
- 5 гр. – народни танци;
- 5 гр. – тенис на маса;
- 1 гр. – турски фолклор;
- 1 гр. - приложно изкуство;
- 2 гр. – спортни танци
Учениците от Общински детски комплекс участват в местни празници и събори
и представят общината в страната и чужбина.
Младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди. Те проявяват
значителен интерес към спортните клубове.
На територията на общината има регистрирани два спортни клуба – по футбол
„Две могили” и „Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване, бадминтон и
петанка Две могили” и един частен клуб „Динамо”, поддържан и финансиран от
Винпром - Две могили. Развитието и осъществяването на спортната дейност се
извършва в сравнително добра спортна база. Наши спортисти заемат първите места в
проведени областни и зонални състезания. ОСК по тенис на маса има спечелени много
призови места и в международни състезания.

Община Две могили има добри традиции в областта на културата. Духовният
живот е съсредоточен в 11 читалища, едно в град Две могили и 10 в селата,
регистрирани по Закона за народните читалищата. Тези културни институти
съхраняват, развиват, популяризират и осъществяват културната дейност на общината.
Като институции с дълбок корен в местната култура и дух, читалищата са със значим
исторически принос, но и с още по-забележителен потенциал за съвременно развитие.
Към всички читалища има общодостъпни библиотеки, като най-голямата от тях е на НЧ
“Св. Св. Кирил и Методий - 1919”- Две могили, която изпълнява и методически
функции. През 2014 г. предстои ремонтиране на читалищната сграда в гр. Две могили,
което ще даде нови възможности за по-лесна работа. Основна дейност на читалищата е
развитието на любителското художествено творчество.
В края на 2013г., на Коледния концерт, който беше част от Отчетното събрание
на Община Две могили, бяха наградени и отличените деца, донесли награди в различна
област на науката, информатиката и технологиите и на различни видове спорт. През
2014 г. се предвижда награждаването на отличените деца да се проведе по същия
тържествен начин, като част от планът за стимулиране и развитие на младежката
дейност.
МКБППМН – Две могили работи усилено по превенция на агресията сред
децата и младежите през 2013 година. Сред основните приоритети през изминалата
година бяха здравословният начин на живот, темите за тютюнопушене и наркотични
вещества, отсъствията от учебните заведения и редовния образователно – възпитателен
процес. През настоящата 2014 година, се предвиждат още дейности и срещи,
провеждане на анкети и включване в мероприятия, целящи засилване на интереса на
младежите към спорта и здравословния начин на живот, намаляване на агресията и
повишаване интереса към младежките организации за взаимопомощ. Предвижда се и
включване в акция, съвместно с БЧК – Две могили относно тютюнопушенето, както и
мероприятия, свързани с темите за интернет и опасностите, които крие интернет
пространството, трафикът на хора и др. През изминалата 2013 г. се проведоха срещи с
високвалифициран юрист от Община Две могили във връзка с образователно
предствяне на законовите норми за обществено поведение и санкциите според
нарушенията, както и с представители на Районно управление на МВР – гр. Две
могили. Срещите предизвикаха интерес, поради което през 2014г. се предвижда да се
проведат нови мероприятия от такова естество.
Според данни за изминалата 2013 година, МК за БППМН е провела 8 заседания със
средно 80 % - но участие на членовете в работата. Дейността се развива по всички
направления в пълна активност, обективност и прозрачност, така че всяко решение да
бъде адекватно и навременно, напълно отговарящо на нарастващите нужди на
подрастващите, техните родители, настойници, учители и обществени възпитатели.
Разгледани 6 възпитателни дела с 4 бр. преписки от Прокуратура – Бяла и 2 бр. от
Софийска районна прокуратура. Участниците в извършването на престъпления са 4
ученика, които посещават училище, без предишни противообществени прояви.
Деянията им са дребни кражби. Единият извършител отдавна не посещава училище и
живее на територията на гр. София, където са извършени двете деяния. Възпитателните
дела са прекратени поради напускане територията на Република България на
непълнолетния, на основание чл. 13 б - „изтичане на 6 - месечен срок от извършване на
деянието”. Всички дела през отчетния период са приключени. Не са получавани
сигнали за извършени повторно деяния. На територията на общината няма малолетни и
непълнолетни, извършители на тежки престъпления. Като най-резултатни мерки,
налагани на извършителите са: полагане на обществено полезен труд от ученика (чл.13,
ал.1, т.3) - участие в консултации, обучения и програми за преодоляване на

отклоненията в поведението.Наложена е мярка „глоба в размер на 300лв.” на един
родител по чл.15, ал.1, т. 3, но на основание чл. 15, ал. 3 по искане на лицето
Председателят на състава замени „глобата” с „полагане на безвъзмезден труд в полза на
обществото равен на 48 часа”. В тази връзка, работата по превенция на агресията,
противообществените прояви, както и консултативната дейност, след насочване към
Центъра за обществена подкрепа е ефективна и през 2014г. МКБППМН ще продължи
работата си по горепосочените теми за превенция и ще разшири обхвата на дейностите
си с актуални теми през целия период на годината.
Силно въздействие при работата с младежите в рискови групи оказва Центърът
за обществена подкрепа. Там работят социални работници, терапевти, възпитатели и
психолог. Разнообразните игрови подходи предразполагат децата към преоткриване на
модела на поведение, морално-духовното развитие, творческата нагласа,
социализацията и контактността. Центърът подтиква чрез образователно-възпитателни
мероприятия децата от общината към различни дейности, хобита и интереси, чрез
които да получат възможност за пълноценно реализиране като активни граждани на
обществото. Такива са спортът, изкуствата, туризъм и околна среда и др.
Широкообхватната дейност със специалисти социални работници и психолог е ключов
фактор за положителното развитие на децата. В тази връзка, през 2014 г. се предвиждат
повече дейности с участието на Центърът за обществена подкрепа.
Според данни, подадени от Центъра, към настоящият момент, се работи с 41
потребители, от които:
- с направления от ОДЗ – 19;
- с предложения от други организации: 15;
- по собствено желание (самозаявени) - 7.
В зависимост от посочената услуга се разпределят:
- ресурсно подпомагане на деца със СОП – 2;
- превенция на отпадането от училище – 17;
- превенция на отклоняващото се поведение – 4;
- семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство – 9;
- реинтеграция и деинституализация – 2.
Към ЦОП функционират терапевтични ателиета:
- приложни изкуства;
- направи си сам;
- забавни игри;
- спорт, туризъм и околна среда.
Употребата на алкохол, тютюнопушенето, агресията съществуват и сред младите хора в
общината. Местната комисия за борба с противообществените прояви акцентира върху
проблемите с агресията и първоначалните признаци за проблемна среда – отсъствия от
училище, семейни проблеми и др. Конкретни мерки бяха приложени чрез консултации,
осъществени чрез съдействието на местните отдели за социална грижа и закрила на
детето и центрове за подкрепа, както и чрез образователно – развлекателни програми,
които да са близки до децата, съобразно техните години и по увлекателен и естествен
начин да въздействат върху тях, а именно:
Във връзка с изготвената и попълнена анкета през 2012 г. на тема
„Тютюнопушенето и Аз” за ученици ІХ-Х клас, в новият план за младежта 2014 г. се
предвижда акция за деня без тютюнев дим. Резултатите от анкетата през 2012 г. бяха
приттеснителни: 52 % са отговорили „не пуша”; 32% признаха, че пушат, а 16% са
пушили (опитвали цигари). От пушили (опитвали цигари) или тези, които пушат близо
66% са отговорили ,че здравословен проблем би ги отказал от пушене на цигари, а едва
34 %.дали отговор - увеличаване цената на цигарите ще ги откаже от пушенето.

Акцията е отразена в спортния календар и е предвидено да се проведе съвместно с
местни служби за социална и обществена помощ и подкрепа, да бъдат поканени БЧК –
Две могили и др., като целта е да се популяризира борбата с нездравословният начин на
живот и с тютюнопушенето.
Здравната политика на Община Две могили е насочена към защита на здравето
на жителите на общината, техните семейства и здравното благополучие на обществото.
Основна цел: да се гарантира на всеки гражданин на общината достъп до
информация, както и съдействие за получаване на качествена, профилактична, лечебна
и рехабилитационна помощ.
5. Социалните услуги в община Две могили са представени както следва:
1. Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ - там са настанени 15 младежи и
девойки изведени от закритото ДДМУИ- с. Могилино.
ЦНСТ е социална услуга чрез предоставяне на подслон и ежедневни грижи за
младежи в среда, близка до семейната. Основна цел е осигуряване на качество на
живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие
и социално включване на всяко лице. Капацитета е 15 места, и е запълнен към момента.
ЦНСТ е разкрит със Заповед № РД01 – 932/25.09.2009г. на Изпълнителния директор на
АСП и има държавно делегирана дейност.
2. Защитено жилище с.Могилино с капацитет 10 места, отново с държавно
делегирана дейност. Услугата предоставя подкрепяща среда на хора с увреждания,
напуснали специализирана институция. Настаняването става със заповед на Директора
на Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Две могили.
3. Център за обществена подкрепа – гр. Две могили е разкрит с държавна
делегирана дейност с решение № 973 Протокол №61/03.06.2011 г. на ОбС – гр. Две
могили и Заповед № РД 01 – 100/24.01.2012 г. на Изпълнителния Директор на Агенция
социално подпомагане.
В Центъра за обществена подкрепа се предоставят подкрепящи социални услуги
на деца в риск и техните семейства. Капацитетът е 40 деца от 0 до 18 години и техните
семейства.
4. Домашен социален патронаж – услугата се предоставя от Общинско
предприятие „Обществено хранене”, гр.Две могили, чрез доставяне на храна по
домовете на пенсионери, социално слаби и хора с увреждания.
5. „Обществена трапезария”- ежедневно доставяне на храна на социално слаби с
намалена работоспособност, възрастни и деца. С капацитет – 50 бр. /от тях 10 за деца/ с
източник на финансиране МТСП-фонд „Социално подпомагане”.
В контекста на съвременните социално-икономически отношения мисията на
Общинската Червенокръстка организация – гр. Две могили е на доброволен принцип и
представлява неотделима част от Българския Червен кръст и международното
червенокръстко движение, като изповядва и прилага неговите основни принципи:
хуманност, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и
универсалност. Чрез своите членове и доброволци общинската организация на БЧК –
Две Могили е оказвала помощ и ще продължава да оказва подкрепа на социално уязвимите хора в Община Две Могили, да поддържа готовността и да помага на
пострадалите при бедствия, аварии и кризи.

Община Бяла
Имайки предвид развитието на страната, от една страна и финансовата криза от
друга, през последните години на територията на Община Бяла намаляват

привлекателните възможностите за икономическа активност и професионална
реализация на младите хора. Появява се необходимост от по активно включване на
общините в планирането и реализирането на политиките за младите хора, както и по
тясно сътрудничество между различните секторни държавни органи в планирането,
изпълнението и оценката на политиките за младежта на централно и областно ниво.
Възрастовата структура в общината е силно деформирана и не може да осигури
както възпроизводството на населението, така и възпроизводството на трудов
потенциал. Налице е тенденция за отлив на младежи от община Бяла и заселването им в
по-големите градове на страната и в чужбина. Има необходимост от по‐активно
включване на общините в планирането и реализирането на политиките за младите хора.
Възниква необходимост от повишаване на информираността на младежите за
възможностите им за достъпа до формално и неформално образование, професионално
образование и обучение, информация и консултиране. Това ще допринесе до
повишаване на икономическата активност и създаване на възможности за
професионална реализация на младите хора, както и задържането им в общината.
Общуването сред младите хора се изявява в неформални среди – събирания с
приятели, спортни мероприятия, интернет форуми и чатове. Все още държавните и
общинските органи не предлагат ефективно действащи механизми за отразяване на
младежкото мнение при вземане на политически и социални решения, имащи
отношение към тях. Поради тези причини е необходимо инициирането и създаването на
младежки организации, клубове по интереси, сдружения, които все повече да се
възприемат като среда за гражданска изява на млади хора.
Община Бяла е една от малките общини в България и попада в групата на
малките общини и райони от селски тип. По данни от последното преброяване
структурата на младежите в Община Бяла се разпределя както следва:
Възраст
15-19
20-24
25-29
30-34
Общо:

Общо
651
667
785
709
2812

Мъже
336
361
451
387
1535

Жени
315
306
334
322
1277

2. Формално и неформално учене.
В общината има добре изградена мрежа от учебни заведения, която обхваща
всички възрастови групи на задължително обучение. На територията на община Бяла
функционират две начални, три основни, едно средно общообразователно училище,
една професионална гимназия, като четири от училищата са средищни, едно ОДЗ,
четири целодневни детски градини с филиали.
По отношение на образователна политика, местното управление се стреми да
осигурява качествено образование на младите хора като:
• подпомага и оказва помощ при разработване и реализиране на проекти в
общинските учебни и детски заведения;
• поддържа и подновява сградния фонд на учебните и детските заведения,
спортни площадки и зони за отдих посещавани от младежите;
• максимални условия за равен достъп на ромските деца за образование;
• изготвяне на програми за намаляване на агресията сред младите хора;
осигури допълнителна педагогическа работа с деца през ваканциите, като се
използва ресурса на социалните програми, насочени към безработни лица с
педагогическа правоспособност.

Динамиката на съвременната икономика налага постоянно повишаване на
квалификацията на хората, усвояване на нови знания и умения с цел по-голяма
приспособеност към нуждите на трудовия пазар. Ученето през целия живот не само
спомага за поддържане на висока конкурентоспособност и на потенциални
възможности за осигуряване на заетост, но то е най-добрия начин за борба със
социалното отхвърляне.
Неформалното образование или това е всяка организирана образователна
дейност извън установената система за формално образование (обучение от първи
клас до завършване на университет);
• отделна или част от по-широка дейност, служеща на интересите на
идентифицирана целева група и на образователни цели, с други думи
„последващо обучение”, в което учащите се стремят да придобият знания или
умения доброволно с помощта на организирана образователна програма, според
техните индивидуални интереси и възможности.
• на този етап от развитието на образователната система ученето през целия
живот и неформалното образование са слабо застъпени сред младежите завършили
средна или висша степен на образование в общината.
3. Младежка заетост.
Националната политика по заетостта предлага специални мерки за заетост на
младежите, включващи информация и услуги за професионално ориентиране и
обучение, квалификация и преквалификация, помощ при започване на работа и
субсидирани схеми за заетост. През последните години е налице несъответствие между
придобитите в училище умения и наличните възможности за заетост, което намалява
шансовете за заетост на българските младежи.
За да се противодейства на нарастващата се младежка безработица, община Бяла
пристъпва към мерки за подкрепа на създаване на работни места, въпреки че
временната заетост в публичния сектор се счита за важно средство за присъствие на
пазара на труда, докато кризата отмине, а в дългосрочен план е важно да се създадат
устойчиви работни места.
Община Бяла осигурява заетост на младежи по Националната програма „Старт
на кариерата”, Регионалната програма за заетост, „Ново начало – от образование към
заетост” и субсидирани мерки за заетост, съгласно Закона за насърчаване на заетостта.
През 2013 г. младежите включени в програми за заетост със средства от Европейския
съюз - Националната програма „Старт на кариерата”, Проект "Подкрепа за заетост" са
12, НПЗОХТУ – 2, Чл. 46 – 1, Чл. 52, ал. 2 – 1, Чл. 41 – 3 и Чл. 36, ал.2 – 3.
4. Достъп до информация и услуги.
Почти всички населени места в общината ни, най-вече чрез читалищата,
осигуряват безплатен достъп до интернет, но компютрите и интернет се ползват повече
с развлекателна цел. Макар че информационните технологии навлизат сериозно в бита
и в работата ни, достъпът до информация на младите хора е различен. Нерядко
причината за това се крие в незнанието как да се търси полезна информация.
Единствените културни институти в малките общини са читалищата. В тях
нашите младежи участват предимно в танцовите и певчески групи. Всички се стремят
да продължат традициите и запазят както фоклора ни, така и българския дух.
Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословен начин на живот.
5. Здравословен начин на живот.
Създаване на условия за развитие на масов спорт сред младите хора.

Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура.

Организиране и провеждане масови инициативи.
Организиране на информационни кампании за зравословен начин на живот.

Провеждане на тренинги за превенция на здравето по различни теми.
Семинари и инициативи за борба със зависимостите.
6. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение.
Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск на възраст от 18 до
25 години. Осигуряване на достъп до социални услуги, както и достъп до
специализирани услуги за социална и професионална интеграция - информираност
относно политиките за социално включване.
7. Младежко доброволчество.
Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства, все
още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността на
доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Механизмите за
публично подпомагане на младежкото доброволчество като важна проява на
солидарност и гражданска активност.
В Община Бяла успешно се развива Българския младежки червен кръст.
Младежите с готовност се включват доброволно при всяка необходимост от помощ.
8. Гражданска активност.
Подкрепа на организираните дейности на младите хора – младежки сдружения,
организации, групи, центрове и др.

Създаване на регистър на младежките сдружения, организации, клубове и
юридически лица с нестопанска цел, ориентирани към младежите.

Популязиризане на организираната дейност.
Подкрепа на младежки инициативи и проекти свързани с развитието на младежката
политика.

Реализация на съвместни проекти и иницативи между младите хора и
местната власт.

Участие на младите хора в местното самоуправление при решаване на
младежки проблеми.

Развитие и популязиране на младежкото доброволчество.


9. Развитие на междукултурния и международния диалог.
Необходимо е да се популяризират международните образователни програми.
Повишаване на активността и участието на младите хора в международни
образователни програми. Провеждане на общински кампании и инициативи за
популяризиране на програмата „Младежта в действие”
10. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
Повишаване качеството на целенасочената работа на общинската
администрация, МКБППМН, РУП-Бяла с цел превенция на престъпността.

Община Ценово
1. Демографска перспектива.
По данни на Националния статистически институт от Преброяване 2011 г.
младите хора на възраст от 15 до 29 години в Община Ценово са 706, което
представлява 11,92% от населението на общината. По отношение на разпределението
по населени места 222 младежи живеят в общинския център - 31,44% от младежта в
общината. Тенденцията за застаряване на населението в общината е ясно изразена и в
тази възрастова група, която в следващите 10 година ще намалява.

Структурата на младежите в Община Ценово се разпределя по следния начин1:
ВЪЗРАСТОВА ГРАНИЦА
15 – 19 г.
20 – 24 г.
25 – 29 г.
ОБЩО:

ОБЩО
248
223
235
706

МЪЖЕ
135
128
131
394

ЖЕНИ
113
95
104
312

2. Формално и неформално учене.
По-голяма част от младите хора от община Ценово продължават образованието си в
средни общообразователни или професионални училища. Поддържаме тесни контакти
с ръководствата на средните училища, където учат нашите младежи и завършват
успешно средното си образование.
Голяма част от младежите след завършване на формалното им учене в училище, не се
възползват от възможностите на неформалното /участие в извънкласни форми, курсове,
клубове и т.н./, и това ги прави неконкурентноспособни на пазара на труда. Все още
липсва практика работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на
младите работници и служители. Предстои обсъждането на нов Закон за предучищното
и училищно образование, както и реформи в професионалното образование, т.е.
въвеждане на дуалното образование.
3. Младежка заетост.
Младите хора в България са сред най-късно влизащите в пазара на труда в
сравнение с другите държави от ЕС. В повечето случаи те нямат практически и трудов
опит по придобитата специалност след завършване на своето образование и трудно се
включват на пазара на труда.
Основната характеристика на младежката общност в община Ценово, както и
предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на младежите по принцип в
национален мащаб. Стремежът към независимост и реализация е доминираща черта
сред младите хора в общината ни. За съжаление голяма част от тях са социално и
икономически зависими от семействата си. Високообразованите млади хора от
общината не правят изключение от общата за страната тенденция да търсят реализация
в големите градове на страната ни, но за наша радост родният край задържа и много
млади хора.
Безработните младежи в общината, регистрирани в Бюрото по труда към края на
2013 година са 81, или 18,% от общия брой регистрирани. От тях: четирима с висше
образование, 46 със средно образование, 31 с основно образование, като те са предимно
от ромски произход.
В Община Ценово и кметствата по трудово и служебно правоотношение работят 12
младежи, от които 7 са с висше образование и 5 със средно образование. По програма
"Старт в кариерата" за осигуряване на работа в публичната администрация на младежи
с висше образование до 29 години, са назначени трима специалисти. Двама са в
дирекция "Обща администрация", а един в « Специализирана администрация « към
Община Ценово за срок от 9 месеца.
В общината бяха назначении млади хора в Целодневните детски градини в с.Ценово и
с.Д.Студена, както и в новооткритият Дневен център за възрастни хора с увреждания..
1

Данните са от преброяване на населението и жилищния фонд 01.03.2011г.

Предстои участие на младите хора в проекти по Оперативниете програми през новия
програмен период/ 2014 г- 2020 г./.
4. Достъп до информация и услуги.
Макар че информационните технологии навлизат сериозно в бита и в работата
ни, достъпът до информация на младите хора е различен. Нерядко причината за това се
крие в незнанието как да се търси полезна информация. Почти всички населени места в
общината ни, най-вече чрез читалищата, осигуряват безплатен достъп до интернет, но
компютрите и интернет се ползват повече с развлекателна цел.И тази година ще
продължим работата си в тази насока.
Единствените културни институти в малките общини са читалищата. В тях
нашите младежи участват предимно в танцовите и певчески групи .Всички с желание
се стремят да продължат традициите и запазят както фоклора ни, така и българския дух.
Според справките за участниците в дейността на читалищата е видно, че 65 младежи,
активно участват в самодейните състави на общината.
Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на обществото.
Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги
ползват библиотеки играят роля в този процес и работят активно за намаляване на
различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до различни
онлайн информационни услуги.
Читалищата на територията на общината успешно си сътрудничат с други
организации, за да оползотворят по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат.
Предстои разширяване на културната инфраструктура на общината, т. е
младежки клубове в по-големите населени места.
5. Гражданска активност.
Все още младежките организации не се възприемат като форма на изява на
младежта, обикновено се предпочитат неформални среди за общуване - събирания с
приятели, интернет форуми и чатове.
Значителен интерес младежите проявяват към танцовите формации и спортните
клубове - "Луди млади" към НЧ "Христо Ботев 1898" с. Ценово и "Дивна" към НЧ
"Христо Ботев 1927" с. Новград и спортните клубове по футбол в селата Ценово,
Новград, Караманово и Долна Студена.
Мисленето сред младите хора за гражданската инициативност като „нещо
безсмислено и губене на време” е сериозна заплаха за демократичните механизми в
бъдеще. От друга страна са активни по теми, значими предимно за младите като
екология и човешки права, които засягат чувството им за справедливост.
Младежите понякога открито демонстрират своето безразличие, но е
наложително да работят в посока изграждане на гражданска позиция и повишаване
своята активност.
6. Младежко доброволчество.
Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да
нараства, все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността
на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Механизмите за
публично подпомагане на младежкото доброволчество като важна проява на
солидарност и гражданска активност все още не са развити.

Община Ценово партнира успешно с местната секция на Българския младежки
червен кръст.
7. Здравословен начин на живот.
Наблюдават се тревожни тенденции, относно нездравословния начин на живот на
младите хора. Увеличава се делът на младежите, особено на възраст от 15 до 24 години,
които употребяват алкохол, цигари и психотропни вещества.
В община Ценово има добри възможности за спорт. Изградени са добре
функциониращи футболни клубове, възможност за добра двигателна активност дават и
танцовите формации. Младежите редовно посещават фитнес залата и площадката за
фитнес на открито в с. Ценово. Значима част от младите хора се включват в ежегодните
спортни турнири - по футбол, по тенис на маса и по волейбол. През тази година е
програмата на общината е заложено изграждането на спортна площадка в ОУ „ Христо
Ботев” с.Ценово, както и учредяването на Ученически спортен клуб. Това се надяваме
да допринесе за развитието на масовия спорт.
8. Социално включване на младите хора.
Българските младежи (15-29 г.) продължават да живеят все по-дълго в дома на
своите родители в сравнение със своите връстници в другите държави от ЕС. По данни
за 2007 г. средната възраст, на която младите жени напускат, е малко преди навършване
на 28 години, а за младите мъже – малко преди навършване на 32 години. Възрастта, в
която те стъпват в брак и създават семейство също се е повишила през последните
години.
Могат да се посочат следните групи в риск от социално изключване:
- младежи на възраст 15 – 18 години, които попадат в обхвата на Закона за закрила на
детето;
- младежи със здравословни проблеми и специфични образователни потребности;
- младежи в малки населени места и от ромската общност.
Предотвратяване на изключване на младежи в малки населени места и от ромската
общност се осъществява в партньoрство на общината с читалищата в селата
Все още е ограничен достъпа на младите хора в риск до целенасочени и
качествени социални услуги в общността. Ограничена е възможността за
професионална заетост на младите хора с увреждания. Когато не могат да намерят
работа младежите се обезкуражават, това пречи на тяхното социално включване.
9. Младежка престъпност.
В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до
противоправно поведение: занижен социален статус на част от семействата,
конфликтна или криминогенна семейна среда, дефицити в родителския капацитет,
подценяване на образованието, нарастващ процент на младежка безработица.
Разгледаните възпитателни дела от Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2013 г. обхващат две
деца, които са непълнолетни.

Община Борово
Община Борово е разположена в източната част на Дунавската равнина.
Административно принадлежи към област Русе. Селищната мрежа на общината
обхваща 7 населени места: селата Брестовица, Волово, Обретеник, Горно Абланово,

Екзарх Йосиф, Батин и административният център - град Борово. Той се намира на 52
км. от град Русе. Разположен е от двете страни на жп линията Русе – Горна Оряховица.
Географското местоположение и природни дадености, липсата на застрашаващи
екологичното равновесие дейности са богатство и предимство на Община Борово,
както и предпоставка за нейното благоприятно икономическо развитие.
По данни постоянен адрес в общината броя на младите хора на възраст 15-29 г.
към 2012 г. е: приблизително 800 лица.
Нивото на безработица в общината е доста високо От икономическо активното
население.
Липсата на практически и трудов опит правят младите хора, завършили средно
образование неконкурентно способни на пазара на труда.Това принуждава част от тях
да започнат работа в сферата на търговията и обслужването.
Наблюдават се миграционни процеси към по-големите градове и към чужбина,
което се отразява негативно на демографския баланс на общината. Населението е
застаряващо.
В гр.Борово се намира ОДЗ „Слънце”, с филиали в с.Обретеник и с. Горно
Абланово, където се възпитават 111 деца.
На територията на общината има две средищни училища- ОУ „Христо Боттев” с.
Горно Абланово и СОУ „ Св. Кл. Охридски” гр. Борово, в които транспортът е
осигурен по транспортна схема към МОМН.
В ОУ „Хр.Ботев” се обучават 64 ученика. Работят по спечелен проект за
средищните училища.
В СОУ „Св.Кл.Охридски” за учебната 2013/2014 г. са записани и се обучават 184
ученика в дневна форма.
Педагогическият персонал и учениците работят по спечелени проекти и
Национални програми:
Проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез
въвеждане на Целодневна организация на учебния процес” по ОП”Развитие на
човешките ресурси”
-Национална програма за въвеждане на национално стандартизиране на външно
оценяване;
-Национална програма за по- пълно обхващане на учениците в задължителна
училищна възраст от –І-ІV клас;
-Национална програма за оптимизиране на училищната мрежа;
Детските заведения и училищата активно се включват във всички проекти и
програми на МОМН.
Младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди. Те проявяват
значителен интерес към спортните клубове.
На територията на общината има регистрирани три спортни клуба – по футбол.
Развитието и осъществяването на спортната дейност се извършва в сравнително добра
спортна база. Наши спортисти заемат първите места в проведени областни и зонални
състезания.
Община Борово има добри традиции в областта на културата. Духовният живот
е съсредоточен в 7 читалища, едно в град Борово и 6 в селата, регистрирани по Закона
за народните читалищата. Тези културни институти съхраняват, развиват,
популяризират и осъществяват културната дейност на общината. Като институции с
дълбок корен в местната култура и дух, читалищата са със значим исторически принос,
но и с още по-забележителен потенциал за съвременно развитие. Към всички читалища
има общодостъпни библиотеки, като най-голямата от тях е на НЧ “Искра – 1898г.”гр.

Борово, която изпълнява и методически функции. Основна дейност на читалищата е
информационна и обучаваща, както и развитие на любителското художествено
творчество.Най-големият културен форум е провеждането на фолклорен фистивал „От
Дунав до Балкана” в рамките на празниците на град Борово, седмицата около 5
септември.Последното шесто издание, беше посетено от над 2000 участници от 74
населени места и 10 области в България.
През 2013 г. в МКБППМН- Борово са образувано 4 възпитателно дело. На
територията на общината няма малолетни и непълнолетни извършители с тежки
престъпления
Употребата на алкохол, тютюнопушенето, агресията съществуват и сред младите хора в
общината. Данните, с които разполагаме са само от проведена анкети и разговори с
млади хора от училищна възраст.
Здравната политика на Община Борово е насочена към защита на здравето на
жителите на общината, техните семейства и здравното благополучие на обществото.
Основна цел: да се гарантира на всеки гражданин на общината достъп до
информация, както и съдействие за получаване на качествена, профилактична, лечебна
и рехабилитационна помощ.
Социалните услуги в община са:
1. Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания
„Детелина”гр.Борово;
Капацитета е 90 места,обслужват се 110 потребители.
Държавно делегирана дейност.
2. Защитено жилище”Бъдеще”, капацитет 8 места, настанени 8 лица.
Държавно делегирана дейност
3. Дневен център за деца с увреждания „Слънце”гр. Борово. Капацитет 20 места,
настанени 19 потребители. Държавно делегирана дейност.
4. Домашен социален патронаж- четири кухни в с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф,
с.Г.Абланово, гр. Борово - доставяне на храна по домовете на пенсионери, социално
слаби и хора с увреждания. Държавно делегирана дейност.
5. ДДЛРГ „Св. Иван Рилски”с. Брестовица, настанени деца и лица, капацитет 37,
заети 36 места. Държавно делегирана дейност.
6. ДЦДУ „Патиланци” с. Брестовица, капацитет 20, настанени 18 потребители.
Държавно делегирана дейност.
В контекста на съвременните социално – икономически отношения мисията на
Общинската Червенокръстка организация - гр. Борово е на доброволен принцип и
представлява неотделима част от Българския Червен кръст и международното
червенокръстко движение, като изповядва и прилага неговите основни принципи:
хуманизъм,
безпристрастност,
неутралност,
независимост,
доброволност,
доброволност, единство и универсалност. Чрез своите членове и доброволци
общинската организация на БЧК – Борово е оказвала помощ и ще продължава да оказва
подкрепа на социално -уязвимите хора в Община Борово, да поддържа готовността и да
помага на пострадалите при бедствия, аварии и кризи. На територията на общината са
сформирани 6 дружества, едно от които е МБЧК.

Община Ветово
Широкия обхват на темите, които вълнуват и въпросите, които стоят пред младите
хора, налагат многосекторен подход за създаване и изпълнение на годишния общински
план за младежта 2013 год. Той не може да бъде добре разработен документ и да
отбележи напредък, ако в него не са заложени мерки и дейности, които обуславят
успешно партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора. Ето

защо настоящата програма се основава на традиционното сътрудничество и залага
мерки за по-добра координация в сфери като образование, трудова заетост, социално
включване, здравеопазване, етническа толерантност, младежко доброволчество,
равнопоставеност на половете, конкурентоспособност.
Като младеж се дефинира всяко едно лице на възраст между 15 и 34 години.
Структурата на младежите в Община Ветово се разпределя по следния начин2:
Възраст
15-19
20-24
25-29
30-34
Общо:

Общо
717
667
785
774
2943

Мъже
377
354
410
398
1539

Жени
340
313
375
376
1404

Младите хора в България са сред най-късно влизащите в пазара на труда в
сравнение с другите държави от ЕС. В повечето случаи те нямат практически и трудов
опит по придобитата специалност след завършване на своето образование и трудно се
включват на пазара на труда.
Мисленето сред младите хора за гражданската инициативност като „нещо
безсмислено и губене на време” е сериозна заплаха за демократичните механизми в
бъдеще. Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да
нараства, все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности.
През последните години се наблюдава повишаване на процента младите хора, които са
с наднормено тегло, което ще окаже негативно влияние върху тяхното здраве и активен
живот през следващите години.
Българските младежи (15-30 г.) продължават да живеят все по-дълго в дома на
своите родители в сравнение със своите връстници в другите държави от ЕС. По данни
за 2007 г. средната възраст, на която младите жени напускат, е малко преди навършване
на 28 години, а за младите мъже – малко преди навършване на 32 години. Възрастта, в
която те стъпват в брак и създават семейство също се е повишила през последните
години.
Зачестяват случаите на противообществени и противоправни прояви сред млади
хора от по-ниските възрастови групи.
Статистиката през последните години показва застрашителни тенденции на
нарастване броя на извършители на престъпления и нарушения от страна на младите
хора до 29 год.

III. Приоритети и специфични цели за провеждане на областна
политика за младежта и мерки за постигането им
Община Русе
Доктрината на ЕС за младежта изведе 5 основни приоритета, които са базови и за
настоящия годишен план за младежта:
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Участие;
Информация;
Неформално образование;
Доброволчески дейности;
По- добро разбиране и познаване на проблемите на младежта.
В тази връзка Общинският годишен план за младежта предвижда дейности за:
Предоставяне на повече възможности за участие на младите хора в обществения
живот, във вземането на решения за развитието на региона, общината и
общността;
Пълноценно участие на младежта при формиране на дългосрочни общински
стратегии, разработване и изпълнение на ключови за община Русе проекти;
Прилагане на метода „Открита Координация“, дефиниран от Съвета на Европа в
Европейския пакт за младежта за ръст и развитие на знанията, мобилността,
заетостта и социалното включване на младите европейски граждани;
Осигуряване на информираност във всички сфери и аспекти на общественоикономическия живот на младежите в общността;
По-добри условия и повече възможности за достъп на младежите до неформално
образование и форми за учене през целия живот;
Създаване на равни възможности за интелигентен растеж, устойчиво развитие и
социално приобщаване на младите хора;
Подкрепа на младежки инициативи и кампании, посветени на значими за
общността каузи, насърчаване на доброволческите дейности;
Насърчаване на предприемачеството сред младите хора, по-лесен път за
иновациите и високотехнологичните решения във всички сфери на техния
професионален и личен живот;
Инвестиране в младите хора и мобилизиране на техния потенциал, което
рефлектира в ръст на обществено-икономическото развитие;
Въвеждане на стандарти за ключови компетентности, дефинирани от
Европейската референтна рамка, които обуславят повишаване на качеството на
живот и личностното израстване на младите хора;
Създаване на младежки съвети за изпълнение на националните приоритети и
регионалните политики за развитие на младите хора, насърчаване на тяхната
активната гражданска позиция.

Община Сливо поле
Основната цел на програмата е подпомагане на младите хора като активна част
от Европейската общност и тяхното развитие и съхранение, като личности и граждани.
Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност и кариерното
развитие на младите хора
1.
Млади хора, отпадащи от училище - 3%.
2.
Младежи, завършващи висше образование – над 20% от завършващите
средно образование младежи от общината завършват висше образование в различни
ВУЗ на страната.
3.
Заетост при младите хора – до 40%.
4.
Безработица сред младите хора – до 60%.
5.
Самонаемане и предприемачество – слабо изразено.
6.
Професионално ориентиране и реализация – средно изразено.
Приоритет II. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги

1. Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на
услугите в подкрепа на развитието на младите хора – на добро ниво е
достъпността до услуги в подкрепа на младите хора.
Приоритет III.
1. Млади хора, практикуващи спортни дейности – над 60%.
2. Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин
на живот – добро ниво на информираност и средно ниво на придобити
умения и знания за здравословен начин на живот (особено при млидите хора
от ромски произход).
Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
1. Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск на
възраст от 18 до 25 години – участие на общината в проекти в тази област.
2. Социални услуги
в общността (включително от типа подкрепа,
придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25
години в риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила на детето –
няма.
3.
Ориентация на социалните услуги за млади хора в специализираните
институции към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността – няма.
Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество
1. Българските младежи, участващи
доброволчество – от общината 0.
2.

в

международното

младежко

Увеличаване броя на доброволците в България.

Приоритет V. Повишаване на гражданската активност
1.
Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми –
участието се изразява с конкретни предложения на младите хора направени на
различни форуми, на които се разглеждат проблеми на младите хора в общината:
кръгли маси , заседания на Общинския съвет, работни срещи с общинската
администрация.
2. Избирателна активност на младите хора в национални, местни и европейски
избори – добра.
Приоритет VII. Развитие на младите хора в малките населени места и
селските райони
1. Професионална и социална реализация на младите хора в малките населени
места и селските райони – трудно се осъществява професионалната и
социална реализация на младите хора в населените места на общината,
общинското ръководство работи в тая посока за постигане на по-добре
резултати от сега незадоволителните.
Приоритет VIII. Развитие на междукултурния и международния диалог

1. Активност и участие на младите хора в международните образователни
програми – на тоя етап няма млади хора от общината, участващи в
международни образователни програми.
2. Активност на младите хора по програма "Младежта в действие” – нямаме
участие на млади хора от общината в програмата „Младежта в действие“.
Приоритет IX. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
1. Правонарушения, извършени от млади хора – 10 (кражби 4 и други 6).
2. Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора – 6
пътнотранспортни произшествия с участието на млади хора от общината за
2012 г. (без жертви).

Община Иваново
Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност и кариерното
развитие на младите хора1.Млади хора, отпадащи от училище - 4;
1.
2.
3.
4.
5.

Младежи, завършващи висше образование;
Заетост при младите хора;
Безработица сред младите хора;
Самонаемане и предприемачество;
Професионално ориентиране и реализация.

Приоритет II. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
1. Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на
услугите в подкрепа на развитието на младите хора.
Приоритет III.
1.

Млади хора, практикуващи спортни дейности;

2.
Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен
начин на живот.
Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
1.
Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск на
възраст от 18 до 25 години;
2.
Социални услуги
в общността (включително от типа подкрепа,
придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в
риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила на детето - няма;
3.
Ориентация на социалните услуги за млади хора в специализираните
институции към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността - няма.
Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество
1.
Българските
доброволчество - 0;

младежи,

участващи

в

международното

младежко

2.

Увеличаване броя на доброволците в България.

Приоритет VI. Повишаване на гражданската активност
1. Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми;
2. Избирателна активност на младите хора в национални, местни и европейски
избори / вотът е таен /.
Приоритет VII. Развитие на младите хора в малките населени места и
селските райони
1. Професионална и социална реализация на младите хора в малките населени
места и селските райони.
Приоритет VIII. Развитие на междукултурния и международния диалог
1. Активност и участие на младите хора в международните образователни
програми - 0;
2.

Активност на младите хора по програма "Младежта в действие” - 0.

Приоритет IX. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
1.
2.

Правонарушения, извършени от млади хора -9 / кражби 5 и други- 4/ ;
Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора.

Община Две могили
Приоритет 1. Засилване на активността на младежите и участието им в инициативи и в
културния, социалния, спортния и духовния живот в Общината.
Приоритет 2. Стимулиране гражданската активност на младите хора чрез
партньорство с младежки организации, клубове и институции.
Приоритет 3. Насърчаване здравословен начин на живот.
Приоритет 4. Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно
положение.
Приоритет 5. Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на
младите хора;
Приоритет 6. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги.
Специфични цели:
- Популяризиране на доброволчеството;
- Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора;
- Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;
- Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите
хора в малките населени места и селските райони;
- Формиране на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие в обществения
живот;

- Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на
младите хора в Общината. Чрез участие и работа по идеи и проекти, чрез обучения,
работа в екип, младите хора да натрупат опит и умения, необходими за бъдещата им
личността и професионална реализация;
- Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното
време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения;
- Популяризиране и защита на човешките права и насърчаване на междуетническата
толерантност и диалог;
- Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на
негативни социални явления;
- Формиране на информационна политика, насочена към младите хора;

Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност и кариерното
развитие на младите хора
1.

Млади хора, отпадащи от училище;

2.

Младежи, завършващи висше образование;

3.

Заетост при младите хора;

За периода 01.01.2013г. – 31.01.2013 г. в програми и мерки, финансирани от
Държавния бюджет съгласно Закона за насърчаване на заетостта и по схеми от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в заетост са включени 41
младежи до 29 години от Община Две могили.
През 2013 г. постъпилите на работа младежи до 29 години на първичния пазар на труда
и на субсидирани работни места са общо 82.
1.
Безработица сред младите хора;
Нивото на безработица в общината е доста високо от икономическо активното
население.
По данни от Дирекция „Бюро по труда” – Бяла икономическата активност на
младите хора е:
Безработни лица

образование
мъже

жени
висше

средно

основно

начално

Общо

1035

530

505

19

480

138

398

До 29 г.

154

84

70

8

69

19

58

Трудоспособн 3407
а възраст
2.

Професионално ориентиране и реализация.

Приоритет II. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
1.
Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на
услугите в подкрепа на развитието на младите хора.

- Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни /МКБППМН/ – гр. Две могили работи успешно с МИКЦ – Русе, като
акцентира върху заниманията на децата и младежите в свободното им време, както и
стимулирането им да развиват своите идеи, да се занимават с благотворителност и
взаимопомощ и др. Целта на проведените срещи и мероприятия е младежите да
получат стимул да бъдат активни граждани, част от обществено – културния и духовен
живот в Общината, и да използват свободното си време за добри каузи.
На 28.05.2013 г. се организира запознаване на младежи от ПГСС „К.А.
Тимирязев” с „Възможности за финансиране на младежки идеи и проекти” от
обучители на МИКЦ – Русе. След обстойното запознаване с програмите и
представената презентация, младежите са разпределени в работни групи. Целта на
задачата е да запишат своите проекти, след което да ги представят и обеснят. С
помощта на обучителите, те доразвиват своите идеи и получават насоки и информация
как могат да ги реализират.
Приоритет III.
1. Млади хора, практикуващи спортни дейности;
1.1 Футбол
Към ФК „Две могили” са включени два отбора от деца и младежи, в които са
картотекирани 32 състезатели. В областно първенство, зона „Русе” отбор деца –
включва ученици родени до 1999 г., а в младша възраст – ученици родени 1997 г.-1998
г. През изминалия сезон са достигнали успехи: VIII – мо място в групата- деца, II – ро
място в групата – младша възраст.
Сред успешните участия на отборите на деца и юноши са следните
представяния:
- Турнир по футбол на малки врати (участващи 9 отбора) – февруари 2013 год.;
- Пето място на Държавни игри на малките селища за деца, родени до 1998г. –
юли, 2013г.
ФК „Две могили” разполага със следната база:
- футболно игрище с олимпийски размери, мини игрище с изкуствена настилка и
осветление и второ голямо игрище, намиращи се в района на градския стадион в гр.Две
могили;
- футболно игрище с нормални размери в с.Бъзовец;
- футболно игрище с нормални размери в с.Баниска.
1.2. Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване, бадминтон, петанка – Две
могили (ОСКТМПБП)
ОСК – Две могили развива спортна дейност в обучението на деца от различни
възрасти и социален статус. Целта на ОСКТМПБП – Две могили е развиване и
популяризиране на тенис на маса, бадминтон, плуване и петанка на територията на
Община Две могили и осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност
в областта на тези спортове. В спортният клуб за 2013 г. са картотекирани 26
състезатели, които участват в спортни състезания, организирани от Българска
федерация по тенис на маса /БФТМ/. Основите на спортната дейност и подготовката на
децата започва още в ОДК. Тренировъчната дейност се осъществява във физкултурен
салон на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Две могили. Финансирането на спортно –
състезателната подготовка се осъществява благодарение на субсидиране от Община
Две могили, финансови средства от Проект към Министерство на физическото
възпитание и спорта (Спортен тотализатор), спонсори и родители. През изминалата

година, състезателите от спортния клуб по тенис на маса участват във всички възрасти
от календара на БФТМ и заемат следните призови места:
- Отборно на Северна България, деца до 12 год., момичета – I място;
- Отборно на Северна България, девойки младша възраст - I място;
- Отборно на Северна България, девойки старша възраст - I място;
- Отборно финали Държавно първенство, деца до 12 год., момичета - I място;
- Отборно финали Държавно първенство, девойки младша възраст - II място;
- Отборно финали Държавно първенство, девойки старша възраст - II място;
- Отборно „А републиканска група жени” - II място;
- Индивидуално Държавно първенство, деца до 12 год. момичета – шампионка за
2013 год. Ивет Илиева;
- Индивидуално Държавно първенство, деца до 12 год. момичета двойки –
шампионки за 2013 год. Ивет Илиева и Мирослава Андронова;
- Държавно първенство девойки младша възраст – индивидуално III място на
Зарена Коева;
- Държавно първенство девойки младша възраст, двойки – шампионка за 2013
год. Зарена Коева;
- Държавно първенство девойки старша възраст – индивидуално III място на
Моника Цанева;
- Държавно първенство девойки старша възраст, двойки – шампионки за 2013
год. Моника Цанева и Зарена Коева;
През изминалата година, състезатели от клуба участват и в международни
турнири:
- Зарена Коева – 3то място на Международен турнир по тенис на маса в гр.
Будапеща, Унгария;
- Моника Цанева и Зарена Коева – 3то място на Международен турнир, гр.
Батуми, Грузия;
- Моника Цанева и Зарена Коева са селектирани през изтеклата 2013 година за
състезатели на Националния отбор на България, съответно: Зарена Коева – девойки
младша възраст и Моника Цанева – девойки старша възраст. Състезателките участваха
на Балканско първенство, гр. Кикинда, Сърбия, от където Зарена носи бронзов медал за
3то отборно място, а Моника печели 4то място, отборно, след което се включват и в
Европейско първенство, гр. Острава, Чехия.;
- Състезатели от спортния клуб са и в основата на отбора, заел I – во място на
финали при Ученическите игри 8 – 10 клас, девойки. Този успех дава правото на
състезателите да представят България на Световното ученическо първенство във
Франция през месец 2014 г.
1.3. Общински детски комплекс /ОДК/ „Д-р Димитър Пангелов– гр. Две могили
През изминалата 2013 г. ОДК – Две могили работи в две основни направления:
художествено-творческо и спортно-туристическо, в 17 кръжочни форми: 5 групи
музика, 5 групи тенис на маса, 5 групи народни танци, 1 група турски фолклор, 1 група
приложни изкуства. Деца от ОДК са отличени на редица конкурси, състезания и
олимпиади от регионален, национален и международен характер. Комплексът развива
активна спортна дейност, насочена към подготовка и развитие на децата от отбора по
тенис на маса. Сред отличията на отбора са награди от страната и чужбина:
- Първо място на Ученически игри;
- Първо място за северна България в „Млад Олимпиец” – старша възраст на
Моника Цанева;

- Трето място за северна България в „Млад Олимпиец” – младша възраст на
Зарена Коева;
- Трето място за северна България – деца до 12 години на Ивет Илиева;
- Първо място на Турнир по тенис на маса, организиран от ОДК на Ивет Илиева;
- Трето място на турнира по тенис на маса, организиран от ОДК – Мирослава
Андронова;
- Трето място на турнира по тенис на маса, организиран от ОДК – Християн
Ангелов;
- Първо място на Ученически турнир по тенис на маса в гр. Русе – Адриана
Иванова;
- Трето място на Ученически турнир по тенис на маса в гр. Русе – Виктория
Стефанова;
- Трето място на Ученически турнир по тенис на маса в гр. Русе – Християн
Ангелов;
- Първо място на Ученически турнир по тенис на маса в гр. Русе /5 – 7 клас/ –
Нелислава Любенова;
- Първо място на Ученически турнир по тенис на маса, зонално първенство /5 – 7
клас / - Айше Ружди;
- Трето място на Турнир на Черноморските държави, гр. Батуми, Грузия –
отборно.
1.4. Спортен клуб „Динамо” - Две могили
Клуб „Динамо” – Две могили се занимава с бойни спортове, в частност – карате
и джу-джицу. Подсигурено им е помещение от общината, а тренировките се
осъществяват след обед, за да не се пречи на учебния процес на учениците. Треньорите
са от гр.Русе- Габриела Манджарова и Пламен Диков.
През 2013 г. са постигнати следните резултати:
- Цветелин Пламенов Петров: III - то място в Национален турнир по джу –
джицу в гр. Бяла слатина
- Симеон Боянов Стойчев: I – во място в Международен турнир по карате , II ро
място на Nikon Open – гр. София 2013г., Шампион по файтинг система в гр. Бяла
слатина
- Тунджай Ибрахимов Мюймюнов: I - во място в Национален турнир по джу –
джицу в гр. Бяла слатина
- Явора Валентинова Цанева: III – то място в Национален турнир по карате, гр.
Велико Търново
- Рейхан Османов Рюстемов: II – ро място в Национален турнир по джу – джицу,
гр. Бяла слатина
- Светломир Станчев Русев: II – ро място в Национален турнир по джу – джицу,
гр. Бяла слатина
1.5. Спортни клубове при училища на територията на Община Две могили
В двора на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Две могили от няколко години
има спортна площадка с изкуствена настилка, която се използва пълноценно дори през
летния сезон от учениците.
Ученици от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Две могили имат следните
успешни участия:

Областните състезания от „Ученически игри” по волейбол, футбол и
тенис на маса, където състезателите достигнаха II – ро място при всички възрастови
групи за момчета и момичета ( 5 – 7 кл., 8 – 10 кл. и 11 – 12 кл.)
Отборни и индивидуални отличия в състезания от Ученически турнир по
тенис на маса;
Отборът по тенис на маса – девойки VII – X клас се класира за
Световното ученическо първенство по тенис на маса във Франция, което ще се проведе
през месец април 2014г.
Освен в редовни спортни занимания учениците от Две могили участват през
2013 г. активно и в Деня на българския спорт- 17 май. Организираните спортни прояви
предизвикаха голям интерес от учащите и като участници и като зрители. Проведен бе
и Общински футболен турнир между деца от училищата от гр. Две могили
2.
Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен
начин на живот.
Употребата на алкохол, тютюнопушенето, агресията съществуват и сред
младите хора в общината. Местната комисия за борба с противообществените прояви
акцентира върху проблемите с агресията и първоначалните признаци за проблемна
среда – отсъствия от училище, семейни проблеми и др. Конкретни мерки бяха
приложени чрез консултации, осъществени чрез съдействието на местните отдели за
социална грижа и закрила на детето и центрове за подкрепа, както и чрез образователно
– развлекателни програми, които да са близки до децата, съобразно техните години и по
увлекателен и естествен начин да въздействат върху тях, а именно:
Във връзка с изготвената и попълнена анкета през 2012 г. на тема
„Тютюнопушенето и Аз” за ученици ІХ-Х клас, в новият план за младежта 2014 г. се
предвижда акция за деня без тютюнев дим. Резултатите от анкетата през 2012 г. са
притеснителни: 52 % са отговорили „не пуша”; 32% признават, че пушат, а 16% са
пушили (опитвали цигари). От пушили (опитвали цигари) или тези, които пушат близо
66% са отговорили ,че здравословен проблем би ги отказал от пушене на цигари, а едва
34 %.дали отговор - увеличаване цената на цигарите ще ги откаже от пушенето.
Здравната политика на Община Две могили е насочена към защита на здравето
на жителите на общината, техните семейства и здравното благополучие на обществото.
Основна цел е да се гарантира на всеки гражданин на общината достъп до
информация, както и съдействие за получаване на качествена, профилактична, лечебна
и рехабилитационна помощ.
Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
1. Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск на възраст
от 18 до 25 години;
Силно въздействие при работата с младежите в рискови групи оказва Центърът за
обществена подкрепа. Там работят социални работници, терапевти, възпитатели и
психолог. Разнообразните игрови подходи предразполагат децата към преоткриване на
модела на поведение, морално-духовното развитие, творческата нагласа,
социализацията и контактността. Центърът подтиква чрез образователно-възпитателни
мероприятия децата от общината към различни дейности, хобита и интереси, чрез
които да получат възможност за пълноценно реализиране като активни граждани на
обществото. Такива са спортът, изкуствата, туризъм и околна среда и др.
Широкообхватната дейност със специалисти социални работници и психолог е ключов
фактор за положителното развитие на децата. В тази връзка, през 2014 г. се предвиждат
повече дейности с участието на Центърът за обществена подкрепа.

Според данни, подадени от Центъра, към настоящият момент, се работи с 41
потребители, от които:
- с направления от ОДЗ – 19;
- с предложения от други организации: 15;
- по собствено желание (самозаявени) - 7.
В зависимост от посочената услуга се разпределят:
- ресурсно подпомагане на деца със СОП – 2;
- превенция на отпадането от училище – 17;
- превенция на отклоняващото се поведение – 4;
- семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство – 9;
- реинтеграция и деинституализация – 2.
Към ЦОП функционират терапевтични ателиета:
- приложни изкуства;
- направи си сам;
- забавни игри;
- спорт, туризъм и околна среда.
2.
Социални услуги в общността (включително от типа подкрепа,
придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в
риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила на детето;
Социалните услуги в община Две могили, подходящи за млади хора на възраст
от 18 до 25 години в риск са представени както следва:
3. Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ - там са настанени 15 младежи и
девойки изведени от закритото ДДМУИ- с. Могилино.
ЦНСТ е социална услуга чрез предоставяне на подслон и ежедневни грижи за
младежи в среда, близка до семейната. Основна цел е осигуряване на качество на
живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие
и социално включване на всяко лице. Капацитета е 15 места, и е запълнен към момента.
ЦНСТ е разкрит със Заповед № РД01 – 932/25.09.2009г. на Изпълнителния директор на
АСП и има държавно делегирана дейност.
4. Защитено жилище с.Могилино с капацитет 10 места, отново с държавно
делегирана дейност. Услугата предоставя подкрепяща среда на хора с увреждания,
напуснали специализирана институция. Настаняването става със заповед на Директора
на Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Две могили.
5. Център за обществена подкрепа – гр. Две могили е разкрит с държавна
делегирана дейност с решение № 973 Протокол №61/03.06.2011 г. на ОбС – гр. Две
могили и Заповед № РД 01 – 100/24.01.2012 г. на Изпълнителния Директор на Агенция
социално подпомагане.
В Центъра за обществена подкрепа се предоставят подкрепящи социални услуги
на деца в риск и техните семейства. Капацитетът е 40 деца от 0 до 18 години и техните
семейства.
6. „Обществена трапезария”- ежедневно доставяне на храна на социално слаби с
намалена работоспособност, възрастни и деца. С капацитет – 50 бр. /от тях 10 за деца/ с
източник на финансиране МТСП-фонд „Социално подпомагане”.
В контекста на съвременните социално-икономически отношения мисията на
Общинската Червенокръстка организация – гр. Две могили е на доброволен принцип и
представлява неотделима част от Българския Червен кръст и международното
червенокръстко движение, като изповядва и прилага неговите основни принципи:
хуманност, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и

универсалност. Чрез своите членове и доброволци общинската организация на БЧК –
Две Могили е оказвала помощ и ще продължава да оказва подкрепа на социално уязвимите хора в Община Две Могили, да поддържа готовността и да помага на
пострадалите при бедствия, аварии и кризи.
6. Ориентация на социалните услуги за млади хора в специализираните
институции към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността.
Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество
1.
Българските
доброволчество;
2.

младежи,

участващи

в

международното

младежко

Увеличаване броя на доброволците в България.

На 30.10.2013 г. е проведена среща с представители на МИКЦ – Русе и двама
гости – доброволци от чужбина, които разказват на децата от СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” – гр. Две могили за доброволчеството като начин за взаимопомощ, за
дейността на доброволците, за световните и национални организации, както и тяхната
дейност в различни направления. Децата, стимулирани чрез игрови похвати, са
подтикнати да разкажат за своят опит и интереси в областта, да задават въпроси към
гостите от чужбина и да получават консултация по въпроси, от които се вълнуват. По
време на срещата, младежите научават и нови неща за съвременния доброволец, за
обученията, в които могат да се включат и др.
Приоритет V. Повишаване на гражданската активност
1. Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми;
2. Избирателна активност на младите хора в национални, местни и европейски
избори.
Приоритет VII. Развитие на младите хора в малките населени места и
селските райони
1. Професионална и социална реализация на младите хора в малките населени
места и селските райони.
Приоритет VIII. Развитие на междукултурния и международния диалог
1.Активност и участие на младите хора в международните образователни
програми;
1.

Активност на младите хора по програма "Младежта в действие”.

Приоритет IX. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
1.

Правонарушения, извършени от млади хора;

На територията на Община Две могили работи успешно Местна комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
/МКБППМН/.

Съставът на комисията през изминалата 2013г. включва 7 души, представители
на общинската администрация, отговарящи по проблемите на правото и
образованието, както и директор дирекция ,,Социално подпомагане”, директор
Общински детски комплекс (ОДК), инспектор на РУ към МВР, юристи,
педагози.
Местната комисия работи усилено по превенция на агресията сред децата и
младежите през 2013 г. Сред основните приоритети през изминалата година са
здравословният начин на живот, темите за тютюнопушене и наркотични
вещестсва, отсъствията от учебните заведения и редовния образователно –
възпитателен процес. Проведени са редица мероприятия и срещи с основна цел
да се привлече вниманието на подрастващите към полезни дейности, които са
реализуеми както в процеса на образование, така и в свободното време –
доброволчество и взаимопомощ – със съдействието на МИКЦ – Русе, БЧК – Две
могили и др. През изминалата 2013 г. се провеждат срещи с високвалифициран
юрист от Община Две могили във връзка с образователно предствяне на
законовите норми за обществено поведение и санкциите според нарушенията,
както и с представители на Районно управление на МВР – гр. Две могили.
Комисията работи с Центърът за обществена подкрепа при необходимост от
консултации със специалист – психолог, както и за други нужди, свързани с
работата с деца в риск, като за 2013 г. към ЦОП са насочени да участват в
консултации, обучения и програми 4-ма от извършителите на
противообществените прояви. Сред инициативите, предприети за организиране
и координиране на социално-превантивната дейност на територията на
общината и предотвратяване и ограничаване на действието на криминогенните
фактори е изработване на карта – Инструмент за оценка на риска от повторно
извършване на криминално деяние от малолетни и непълнолетни. Сред
квалификационните дейности на МКБППМН – Две могили е участието на
Секретаря на Комисията в Национална среща – семинар на Местните комисии в
гр. София, където са разгледани:
2.
Правна рамка на превенцията и противодействието на асоциалното
поведение на малолетните и непълнолетните;
3.
Образуване и разглеждане на възпитателни дела – решаване на казуси и
ролеви игри;
4.
Децата и насилието – превенция на зависимости и зависимо поведение
сред деца;
5.
Мотивационни техники за корекция на девиантното поведение.
През 2013 година са разгледани 6 възпитателни дела с 4 бр. преписки от
Прокуратура – Бяла и 2бр. от Софийска районна прокуратура. Участниците в
извършването на престъпления са 4-ма ученика, които посещават училище, без
предишни противообществени прояви. Деянията им са дребни кражби. Единият
извършител отдавна не посещава училище и живее на територията на гр. София,
където са извършени двете деяния. Възпитателните дела са прекратени поради
напускане територията на Република България на непълнолетния, на основание
чл. 13 б - „изтичане на 6 - месечен срок от извършване на деянието”. Всички
дела през отчетния период са приключени. Не са получавани сигнали за
извършени повторно деяния. На територията на общината няма малолетни и
непълнолетни, извършители на тежки престъпления.
Не са констатирани нарушения от съвместната дейност на Местната
комисия и намиращите на територията на общината институции, с които тя е в
непрекъснат контакт.

Като най-резултатни мерки, налагани на извършителите са: полагане на
обществено полезен труд от ученика (чл.13, ал.1, т.3) - участие в консултации,
обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението.
Наложена е мярка „глоба в размер на 300лв.” на един родител по чл.15,
ал.1, т. 3, но на основание чл. 15, ал. 3 по искане на лицето, Председателят на
състава заменя „глобата” с „полагане на безвъзмезден труд в полза на
обществото равен на 48 часа.”
- На 14.05.2013 г. Община Две могили и МКБППМН към Община Две
могили се организира гостуване на Драматичен театър Търговище, който
представи спектакъл за тийнейджъри „Купонът”. Сюжетът е написан по
истински случай в град Пловдив. Идеята на сценаристите и актьорите е да се
акцентира върху проблема за нарасналото насилие и агресия в българските
училища - извършването на престъпленията, наказанията и различните начини за
превенция сред младежите.
- МКБППМН - Две могили поддържа тесни контакти и си взаимодейства
в работата с Център за обществена подкрепа и отдел „Закрила на детето” към
ДСП” – гр. Две могили, използвайки специалисти (психолози), социални
работници – педагози, които оказват помощ на родителите в следните дейности
(услуги): „Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство”,
„Превенция на отпадане от училище” и др.
3. Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора.

Община Бяла
1. Развитие на регионалната и местната политика за младежта.
2. Поощряване на самоорганизирането на младежите, създаване на предпоставки за
сформиране на нови организации и укрепване на съществуващите.
3. Формиране на информационна политика за младите хора.
4. Стимулиране на гражданската активност на младежите и развитие на дейности и
инициативи към социалното им включване в обществото.
5. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на
свободното време на младите хора за придобиване на полезни знания и умения.
6. Развитие и прилагане на нови форми на младежки туризъм и създаване на
условия за формиране на положителни нагласи на младите хора към дейности в
областта на екологията и природосъобразния начин на живот.
7. Обмяна на опит, добри практики и превантивни мерки за ограничаване на
негативни социални явления.
8. Социална и културна интеграция на младите хора в обществото – чрез диалог и
обмен на културни традиции на различни етноси.
9. Популяризиране на доброволческия труд като форма на трудова заетост, активна
гражданска позиция и обществено полезна дейност.
10. Насърчаване на сътрудничеството между младежките организации на местно,
регионално и национално ниво за защита на младежките интереси и
потребности.
АНАЛИЗ
НА МЕРКИ
ИНДИКАТОРИ
бр.%
СЪСТОЯНИЕТО
Приоритет І.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора

Ученици VІІІ – XІІ
клас
отпадат
от
училище през 2013 г.
– 4 поради социални
причини и напускане
на
страната
с
родителите
си,
търсещи
работа
в
чужбина
2.Младежи,завършващи 23 човека през В общината няма ВУЗ
висше образование
2013
г.
в
различни
вузове
на
страната
3.Заетост при младите 25% заетост
Временна заетост по
хора
ОП „РЧР”
НП”Старт
в
кариерата” - 1;
НП
от
социални
помощи
към
осигуряване и заетост 12;
НП за заетост и
обучение на хора с
трайни увреждания –
2.
Чл. 46 – 1, Чл. 52, ал. 2
– 1, Чл. 41 – 3 и Чл. 36,
ал.2 – 3.
4.Безработица
сред
Малки възможности за
младите хора
35%
осигуряване
на
трудова
заетост
в
общината
1.Млади
хора, На
отпадъщи от училище
територията
на общината
има
четири
средищни
училища

5.Самонаемане
предприемачество

6.Професионално
ориентиране
реализация

и 10%

Малки възможности за
развитие в общината предимно
като
земеделски
производители
20%
от В
общината
има
и младите хора
професионална
гимназия.
Младите
хора
се
ориентират
професионално
от
общински специалисти
(разяснителни

Прилагане на програми в
училищата на общината
за
превенция
на
отпадането на ученици в
задължителна училищна
възраст

Насърчаване на младите
хора да завършват висше
образование
Кандидатстване
по
ОП”РЧР” и съвместна
дейност с ДСП и БТБяла за осигуряване на
заетост на младите хора
в
общината.
/осигуряване заетост на
23 млади хора от
общината за 2013 г./

Кандидатстване
по
ОП”РЧР” и съвместна
дейност с ДСП и БТБяла за осигуряване на
заетост на младите хора
в общината. /заетост на
50 млади хора от
общината за 2014 г./
Насърчаване
на
самонаемането
и
предприемачеството.
/обхват 80 млади хора от
общината/.
Участие в Европейски
проект „Студентски и
ученически практики”.
Изпълнение
на
заложените дейности в
Плана за младежта за
2014 г. обхват млади
хора от общината/.

кампании)
Разяснителни
кампании, срещи с
местния бизнес.
Приоритет ІІ.Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
7.Разширяване
на
Достъпа
до Поддържане
на
обхвата и повишаване 80%
информация
е информационната
на
качеството
и
осигурен на 100%.
система в общината,
достъпността
на
даваща пълен достъп на
услугите в подкрепа на
младите
хора
до
развитието на младите
желаната
от
тях
хора.
информация.Повишаване
качеството
на
достъпността
на
услугите в подкрепа на
развитиета на младите
хора в общината. обхват
250 млади хора от
общината/.
Приоритет ІІІ.Насърчаване на здравословния начин на живот
8.Млади
хора 70%
В
общината
има Изпълнение
на
практикуващи спортни
изградени
футболни заложените дейности в
дейности
клубове - 2, други Общинския План за
развиващи се спортове младежта. обхват 200
в общината са - хокей млади
хора
от
на трева, билярд.
общината/.
Изпълнение
на
Разяснителни
9.Ниво
на
заложените дейности в
от кампании
информираност
и 50%
в училища с участието Общинския План за
придобити умения и младите хора
на
медицински младежта. /обхват 300
знания за здравословен
млади
хора
от
специалисти.
начин на живот.
общината/.
Приоритет ІV.Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение.
на
Общински инициативи Изпълнение
10.Целенасочени мерки
от съвместно с ДСП - заложените дейности в
за социално включване 15%
Общинския План за
Бяла
на младите хора в риск младите хора
младежта
със
на възраст от 18 до 25
сътрудничество на ДСПгодини.
Бяла. /обхват 25 млади
хора от общината/.
на
През
2013
г.
в Изпълнение
11.Социални услуги в
не
са заложените дейности в
от общината
общността /подкрепа, 20%
младите хора предлагани социални Общинския План за
придружаване/
със
услуги
за
тази младежта
подходящи за млади в тази група
категория млади хора. сътрудничество на ДСПхора на възраст от 18 до
Бяла. /обхват 40 млади
25 години.
хора от общината/.
12.Ориентация
на 40 % от децата
социалните услуги за настанени
в В общината има Дом Участие в обучителна

млади
хора
в Дом „Калина” за деца.
специализираните
институции
към
подготовка
за
извеждането
и
интегрирането им в
общността.
Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество
13. Български младежи,
Няма
български
участващи
в
младежи от общината,
международното
участващи
в
младежко
международното
доброволчество
младежко
доброволчество.
14. Увеличаване броя
Привличане
на
на доброволците в Над 50 млади младежи
чрез
България
хора
общински инициативи
доброволци от за увеличаване на
БЧК
техния брой.

Приоритет VІ. Повишаване на гражданската активност
хора
да
15.Участие на младите През 2013 г. Младите
хора при решаване на млади хора не поставят проблемите
в
общинските
са участвали си
младежките проблеми
при решаване комисии и да участват
на младежки активно в разрешаване
конкретни
проблеми на на
младежки програми.
общинско
ниво.

програма за помощ на
децата от Социалните
домове
при
кандидатстване за работа
съвместно с деца от
русенски домове.

Изпълнение
на
заложените дейности в
Общинския План за
младежта
за
популяризиране
на
младежкото
доброволчество. /обхват
70 млади хора от
общината/.

Изпълнение
на
заложените дейности в
Общинския План за
младежта. Включване на
млади хора на общинско
ниво при решаване на
младежки
проблеми.
/обхват 150 млади хора
от общината/.
16.
Избирателна 65
%
от В
общината
се Разширяване обхвата
активност на младите младите хора провеждат
на
общинските
хора в национални, в
общината разяснителни
разяснителни кампании.
местни и европейски участват
в кампании
сред /обхват 500 млади хора
избори.
посочените
младежката общност от общината/.
избори.
за необходимостта от
активна
гражданска
позиция и активно
участие на избори.
Приоритет VІІ. Развитие на младите хора в малките населени места в селските райони.
на
Малки възможности за Изпълнение
17. Професионална и
осигуряване
на заложените дейности в
социална реализация на 35%
професионална
и Общинския План за
младите хора в малките реализация
социална реализация в младежта. Увеличаване
населени
места
и
на възможностите за
общината.
селските райони.
осигуряване
на
професионална
и

социална реализация на
младите
хора
в
общината. /обхват 300
млади
хора
от
общината/.
Приоритет VІІІ. Развитие на междукултурния и международния диалог
18.
Активност
и
През 2013 г. няма Изпълнение
на
участие на младите млади
хора
от заложените дейности в
хора в международни
общината
в Общинския План за
образователни
международни
младежта.
програми.
образователни
Популяризиране
на
програми.
международни
образователни програми.
/обхват 60 млади хора от
общината/.
на
на Изпълнение
19.Активност
на През 2013 г. в Провеждане
общински кампании и заложените дейности в
младите
хора
по общината
инициативи
за Общинския План за
програма „Младежта в няма
на младежта.
активност по популяризиране
действие”
Популяризиране
на
програмата.
програма
протрама „Младежта в
„Младежта в
действие”. /обхват 100
действие”.
млади
хора
от
общината/.
Приоритет ІХ. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
20.Правонарушения,
36 броя
Извършени кражби в Повишаване качеството
извършени от млади
домове, агресия и на
целенасочената
хора.
насилие
под работа през 2013 г. на
въздействие
на общинската
алкохол, бягства от администрация,
училище и бягства от МКБППМН, РУП-Бяла и
ДД”Калина”.
изпълнение
на
Целенасочена работа заложените дейности в
през отчетния период Общинския План за
на
общинска младежта
с
оглед
администрация,
свеждане на техния брой
МКБППМН,
РУП- до минимум. /обхват 530
Бяла.
млади хора от общината/
21. Пътнотранспортни 4 бр.
Изпълнение
на
проишествия
с
заложените дейности в
участието на млади
Общинския План за
хора.
младежта и общинската
програма за закрила на
детето – за превенция на
пътнотарнспортните
проишествия с участието
на млади хора. /обхват
250 млади хора от
общината/.

Община Ценово
1. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на
свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения;
2. Неформално обучение за младежи завършили образованието си, чрез проекти
на неправителствени организации;
3. Повишаване на мотивацията за образование и професионална квалификация,
за бъдеща реализация на пазара на труда;
4. Стимулиране на кариерното развитие на младите хора;
5. Създаване на възможност за стажове и кариерно развитие в общинска
администра-ция на студенти от държавни и частни университети;
6. Привличане на инвеститори с цел осигуряване на работни места;
7. Популяризиране на стажантските програми пред работодателите;
8. Насърчаване и подпомагане на развитието на младежки организации;
9. Популяризиране на човешките права и насърчаване на междуетническата
толе-рантност и диалог;
10. Създаване на доброволчески инициативи за младите хора като възможност за
личностно развитие, учене, социално сближаване и формиране на гражданско
самосъзнание;
11. Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора;
12. Подкрепа на спортни инициативи на младежите;
13. Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно
положение;
ИНДИКАТОРИ

бр./%

АНАЛИЗ
НА МЕРКИ
СЪСТОЯНИЕТО

Приоритет І. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие
на младите хора
1.Млади хора, отпадащи 2 ученици
от училище.
от І до VІІІ
клас
от
общо 279
ученици
през 2013 г.

Учениците отпадат по
социални причини и
напускане на страната
с
родителите
си,
търсещи работа в
чужбина

Прилагане
на
програми
в
училищата
на
общината
за
превенция
на
отпадането
на
ученици
в
задължителна
училищна възраст
(обхват 279 ученици
от І до VІІІ клас от
общината)

2.Младежи, завършващи 3
човека В общината няма ВУЗ
висше образование.
през 2013 г.
в различни
вузове на
страната

Насърчаване
на
младите хора да
завършат
висше
образование
(обхват 200 млади
хора от общината)

3.Заетост
хора.

при

младите 30%

Обикновено временна Кандидатстване по
заетост по ОП „РЧР”
ОП
„РЧР”
и
съвместна дейност с
ДСП и БТ – Русе за
осигуряване заетост
на младите хора в
общината, както и с
представители
на
бизнеса
и
предприемачеството
(осигуряване
заетост
на
100
млади
хора
от
общината за 2013 г.)

4.
Безработица
младите хора.

сред 60%

Малки възможности за
осигуряване
на
трудова заетост в
общината

Кандидатстване по
ОП
„РЧР”
и
съвместна дейност с
ДСП и БТ – Бяла за
осигуряване заетост
на младите хора в
общината, както и с
представители
на
бизнеса
и
предприемачеството
(осигуряване
заетост
на
100
млади
хора
от
общината за 2014 г.)

5.
Самонаемане
предприемачество.

и 5%
от Малка възможности за Насърчаване
на
младите
развитие на тоя вид самонаемането
и
хора
дейност в общината
предприемачеството
чрез
общински
инициативи
(обхват 300 млади
хора от общината)

6.
Професионално 20%
от В общината няма
ориентиране
и младите
професионално
реализация.
хора
училище – младите
хора се ориентират
професионално
от
общински
специалисти
(разяснителни
кампании),
БТ-Бяла
(клон Ценово) , срещи

Изпълнение
на
заложените
дейности
в
Общинската
програма
за
младежки дейности
и Плана за действие
за
нейното
изпълнение
за
2014г. (обхват ..
млади
хора
от

с местния бизнес

общината)

Приоритет ІІ. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
7.
Разширяване
на 80%
обхвата и повишаване на
качеството
и
достъпността на услугите
в подкрепа на развитието
на младите хора.

Достъпа
до
информация
е
осигурен на 100% при
желание от младите
хора, при осигуряване
на услуги в подкрепа
развитието на младите
хора и повишаване на
тяхното качество не е
постигнато
найдоброто
желано
равнище

Поддържане
на
информационната
система в общината
даваща
пълен
достъп на младите
хора до желаната от
тях информация и
изпълнение
на
дейностите
заложени
в
Общинската
програма
за
младежта
за
повишаване
качеството
и
достъпността
на
услугите в подкрепа
развитието
на
младите хора в
общината
(обхват 1500 млади
хора от общината)

Приоритет ІІІ. Насърчаване на здравословния начин на живот
В общината в четири
населени места има
изградени футболни
клубове,
които
участват в спортносъстезателния
календар на област
Русе и
привличат
младите хора, други
развиващи се спортове
в общината са тенис
на маса, волейбол и
шахмат.

Изпълнение
на
дейностите
заложени както в
Общинската
програма
за
младежта, така и в
спортния календар
за 2014 г. на
общината

9.
Ниво
на 50%
от Провеждаха
се
информираност
и младите
разяснителни
придобити
умения
и хора
кампании (6 бр.) в
знания за здравословен
училища и младежки
начин на живот.
средища с участието
на
медицински
специалисти,
РУП-

Изпълнение
на
дейностите
заложени както в
Общинската
програма
за
младежта, така и в
Общинската

8.Млади
практикуващи
дейности.

хора, 40%
спортни

(обхват 1200 млади
хора от общината)

Ценово и общинска програма за закрила
администрация
на детето
(обхват 1500 млади
хора от общината)
Приоритет ІV. Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
10. Целенасочени мерки
за социално включване на
младите хора в риск на
възраст от 18 до 25
години

20%
от Общински инициативи
съвместно с ДСП младите
хора в тая Русе
група

Изпълнение
на
дейностите
заложени
в
Общинската
програма
за
младежта в тясно
взаимодействие
с
ДСП -Русе
(обхват 100 млади
хора от тая група в
общината)

11. Социални услуги в
общността (включително
от
типа
подкрепа,
придружаване,
менторство), подходящи
за млади хора на възраст
от 18 до 25 години в риск,
особено за интегрирането
им с мерките за закрила
на детето.

20%
от
младите
хора в тая
група

В общината не се
предлагаха социални
услуги от тоя вид за
тая категория млади
хора през 2013 г.
Разработени
проекти
с
насоченост

Изпълнение
на
дейностите
заложени
в
Общинската
програма
за
младежта
в
тясно
са
с
такава взаимодействие
ДСП-Русе
за
стартиране на тоя
вид
социални
услуги
за
тая
категория
млади
хора през 2014 г.
(обхват 100 млади
хора от тая група в
общината)

12.
Ориентация
на
социалните услуги за
млади
хора
в
специализираните
институции
към
подготовка
за
извеждането
и
интегрирането
им
в
общността.

В общината няма
специализирани
институции от вида по
индикатора.
Разработени
проекти
с
насоченост

Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество

са
такава

Няма
български
младежи от общината,
участващи
в
международното
младежко
доброволчество

13. Български младежи,
участващи
в
международното
младежко
доброволчество.

Изпълнение
на
дейностите
заложени
в
Общинската
програма
за
младежта за
популяризиране на
международното
младежко
доброволчество
сред младите хора в
общината
(обхват
…..млади
хора от общината)

14. Увеличаване броя на …10
доброволците в България. млади хора
доброволци
през 2013 г.
в общината

В
общината
младежкото
доброволчество прави
първите
си
стъпки…популяризира
се и се подпомага чрез
общински инициативи
и кампани (4 бр.
кампании за 2013 г.)

Изпълнение
на
дейностите
заложени
в
Общинската
програма
за
младежта за
популяризиране на
младежкото
доброволчество
сред младите хора в
общината
(обхват ….. млади
хора от общината)

Приоритет VІ. Повишаване на гражданската активност
15. Участие на младите през 2013 г. Младите
хора
хора при решаване на 30 млади поставят проблемите
младежките проблеми.
хора
са си
в
общинските
участвали
комисии и участват в
при
общинските
решаване
инициативи
и
на
кампании за решаване
младежки
на
конкретни
проблеми
младежки проблеми и
на
свеждането
на
общинско
получените резултати
ниво
сред
младежката
общност

Изпълнение
на
дейностите
заложени
в
Общинската
програма
за
младежта за
увеличаване
обхвата на младите
хора в общината,
участващи
на
общинско ниво при
решаване
на
младежки проблеми
( обхват на
млади
хора
общината)

16.

Избирателна 80%

от Провеждат

се Разширяване

500
от

активност на младите
хора
в
национални,
местни и европейски
избори.

младите
хора
в
общината
участват в
посочените
избори по
индикатора

общински
разяснителни
кампании
сред
младежката общност в
общината
за
необходимостта
от
активна
гражданска
позиция и участието
на младите в избори.

обхвата
на
общинските
разяснителни
кампании
сред
младежката
общност
в
общината
за
необходимостта от
активна гражданска
позиция и участието
на
младите
в
избори.
(обхват на 1000
млади
хора
от
общината)

Приоритет VІІ. Развитие на младите хора в малките населени места и селските
райони
17. Професионална и
социална реализация на
младите хора в малките
населени места и селските
райони.

20%
реализация
по
индикатора

Малки възможности за
осигуряване
на
професионална
и
социална реализация в
общината

Изпълнение
на
дейностите
заложени
в
Общинската
програма
за
младежта за
увеличаване
на
възможностите за
професионална
и
социална
реализация
на
младите хора в
общината
(обхват 500 млади
хора от общината)

Приоритет VІІІ. Развитие на междукултурния и международния диалог
18. Активност и участие 0
на младите хора в
международните
образователни програми.

През отчетния период
няма млади хора от
общината, участници в
международни
образователни
програми

Изпълнение
на
дейностите
заложени
в
Общинската
програма
за
младежта за
популяризирането
на международни
образователни
програми
сред
младите хора в

общината
(обхват 200 млади
хора от общината)
19. Активност на младите слаба
хора
по
програма активност
„Младежта в действие”.
през 2013 г.
от младите
хора
в
общината
по
програмата
„Младежта
в действие”

Проведени общински
кампании
и
инициативи
за
популяризирането на
програмата
„Младежта
в
действие”
сред
младите
хора
в
общината
(4
кампании)

Изпълнение
на
дейностите
заложени
в
Общинската
програма
за
младежта за
популяризирането
на
програмата
„Младежта
в
действие”
сред
младите хора в
общината, с цел
увеличаване
на
активността
и
обхвата
им
за
участие
в
програмата
(обхват 1200 млади
хора от общината)

Приоритет ІХ. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
20.
Правонарушения, 1 броя за Извършени предимно
извършени от млади хора. отчетния
кражби в домове,
период
кражби на МПС, както
и прояви на агресия и
насилие под влияние
на
алкохол.
Целенасочена работа
през отчетния период
на
общинска
администрация, РУПЦеново и МКБППМН
за
превенция
на
правонарушенията,
извършвани от млади
хора и намаляване на
техния
брой
в
сравнение с преходни
години.

Повишаване
качеството
на
целенасочената
работа през 2013 г.
на
общинската
администрация,
РУП- Ценово и
МКБППМН, както
и изпълнението на
заложените
дейности
по
индикатора
в
Общинската
програма
за
младежта
за
превенция
на
правонарушенията,
извършвани
от
млади хора с цел,
свеждане на техния
брой до минимум.
(обхват 1500 млади

хора от общината)
21.
Пътнотранспортни няма
произшествия с участието
на млади хора.

Проведени
разяснителни
кампании и общински
инициативи съвместно
с РУП- Ценово по
опазване здравето и
живота
на
участниците
в
движението на пътя –
водачи и пешеходци.
Прилагане
на
Общинската програма
„Внимавай, не си сам
на пътя!” (проведени 4
кампании)

Изпълнение
на
дейностите
заложени
в
Общинската
програма
за
младежта
и
Общинската
програма за закрила
на детето за
превенция
на
пътнотранспортните
произшествия
с
участието на млади
хора.(обхват 1500
млади хора)

Община Борово
Приоритет № 1
Насърчаване на гражданската активност и участие на младите хора в местното
самоуправление
1. Подкрепа на организираните дейности на младите хора – младежки сдружения,
организации, групи, центрове и др.
2. Популяриззиране на организираната дейност.
3. Подкрепа на младежки инициативи и проекти свързани с развитието на младежката
политика.
4. Развитие и популязиране на младежкото доброволчество.
Приоритет № 2
Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможности за
изява на младите хора.
1. Подкрепа на местни състави и отбори, развиващи различни форми на изкуство и
спорт.
2. Финансово подпомагане на местните състави и отбори.
3. Подкрепа участието на младежи в конкурси, състезания, олимпиади.
4. Организиране и провеждане на училищни и общински етапи на олимпиади и
състезания.
5. Организиране и провеждане на общински празници.
6. Награждане и финансово подпомагане на индивидулни и колективни първенци.
7. Създаване на разнообразни възможности за организиране на свободното време на
младежите.
8. Участие в проекти и програми.
Приоритет № 3
Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословен начин на
живот.
1. Създаване на условия за развитие на масов спорт сред младите хора.
- Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура.

2. Организиране на информационни кампании за зравословен начин на живот.
-Провеждане на тренинги за превенция на здравето по различни теми.
3. Семинари и инициативи за борба със зависимостите.
Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност и кариерното
развитие на младите хор.
1
Млади хора, отпадащи от училище – 7 от 347 ученици;Проведени
многократни срещи със семействата на учениците, изпращане на писма до РИО
на МОН и до семействата, както и до Д”СП”, отдел „ЗД”
2.

Младежи, завършващи висше образование – 6 за 2013г.

3.

Заетост при младите хора – предимно по програми към БТ;

4.
5.
6.

Безработица сред младите хора – 40 %
Самонаемане и предприемачество;
Професионално ориентиране и реализация.

Приоритет II. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
1.
Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на
услугите в подкрепа на развитието на младите хора.
Приоритет III.
1.
Млади хора, практикуващи спортни дейности – три спортни клуба
регистрирани на територията на община Борово с 60 участника;
2.
Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен
начин на живот - информационните кампании се реализират със съдействието на
мед.специалисти в училищата и по националните кампании от специалисти от
РЗИ и координаторите от общинска администрация;
Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
1.
Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск на
възраст от 18 до 25 години – насочена работа с младите хора в СУ, Д”СП” и НЧ.
2.
Социални услуги
в общността (включително от типа подкрепа,
придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в
риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила на детето – предоставяне на
СУ за младежи с увреждания т.е. на над 50 младежи и девойки;
3.
Ориентация на социалните услуги за млади хора в специализираните
институции към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността – работа
в учлищна среда, в социалните услуги, които предоставяме в общината – ЗЖ,
ДДЛРГ, Д§ЦДУ, ЦСРИ и др.

Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество
1.
Българските младежи, участващи в международното младежко
доброволчество - създадено дружество на МБЧК от 14 младежи в активна
позиция;
2.
Увеличаване броя на доброволците в България – около 10 младежидоброволци в предоставянето на социални услуги.
Приоритет V. Повишаване на гражданската активност
1. Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми;
2. Избирателна активност на младите хора в национални, местни и европейски
избори - изградена е общинска политика за изпращане на покани до навършилите
избирателна възраст младежи, за включването им в изборните кампании и
изразяване на гражданската им позиция.
Приоритет VII. Развитие на младите хора в малките населени места и
селските райони
1. Професионална и социална реализация на младите хора в малките населени
места и селските райони – насърчаване на младежите да кандидатстват
по проекти за финансиране на дейности в земеделието, провеждане на
информационни кампании; проведена една кампания; обхванати 12
младежи;
Приоритет VIII. Развитие на междукултурния и международния диалог
1.Активност и участие на младите хора в международните образователни
програми;
2.

Активност на младите хора по програма "Младежта в действие”.

Приоритет IX. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
1. Правонарушения, извършени от млади хора – четири проведени дела от
МКППМН;
2.

Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора – едно;

Община Ветово
Приоритет № 1
Насърчаване на гражданската активност и участие на младите хора в местното
самоуправление

1.1. Подкрепа на организираните дейности на младите хора – младежки сдружения,
организации, групи, центрове и др.
1.1.1. Създаване на регистър на младежките сдружения, организации, клубове и
юридически лица с нестопанска цел, ориентирани към младежите.
1.1.2. Популязиризане на организираната дейност.
1.2. Подкрепа на младежки инициативи и проекти свързани с развитието на младежката
политика.
1.2.1. Реализация на съвместни проекти и иницативи между младите хора и
местната власт.
1.2.2. Участие на младите хора в местното самоуправление при решаване на младежки
проблеми.
1.2.3. Развитие и популязиране на младежкото доброволчество.
Приоритет № 2
Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможности за изява на
младите хора.
2.1. Подкрепа на местни състави и отбори, развиващи различни форми на изкуство и
спорт.
2.1.1. Модернизиране на съществуващата база.
2.1.2. Финансово подпомагане на местните състави и отбори.
2.2. Подкрепа участието на младежи в конкурси, състезания, олимпиади.
2.2.1. Организиране и провеждане на училищни и общински етапи на олимпиади и
състезания.
2.2.2. Организиране и провеждане на общински празници.
2.2.3. Награждане и финансово подпомагане на индивидулни и колективни първенци.
2.3. Създаване на разнообразни възможности за организиране на свободното време на
младежите.
2.3.1. Проучване интересите на младите хора.
2.3.1. Участие в проекти и програми.
Приоритет № 3
Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословен начин на живот.
3.1. Създаване на условия за развитие на масов спорт сред младите хора.
3.1.1. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура.
3.1.2. Организиране и провеждане масови инициативи.
3.2. Организиране на информационни кампании за зравословен начин на живот.

3.2.1.Провеждане на тренинги за превенция на здравето по различни теми.
3.2.2. Семинари и инициативи за борба със зависимостите.

IV. Описание на дейностите, които допринасят за постигане на
целите на националната стратегия за младежта
Община Русе

1.

2

3

4.

5.

Индикативен план Направление 1. Пълноценно участие на младите хора в
обществено-икономическия живот на Община Русе и приобщаване към
общочовешките и демократични ценности на общността
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
Бюджет
на 02.-10.2014. Месечен
Насърчаване
на ОМД-Русе
Годишен
ОМД-Русе
младите
хора
да
участват в местното
управление чрез нови
правно-организационни
форми, дефинирани в
ЗИДЗМ.
Осъществяване
на Община
Русе,
Месечен
обучения, семинари и Дирекция
Община Русе 02.-04.2014
Годишен
младежки кампании;
„Култура
и ОМД-Русе
05-07.2014
образование“,
09-11.2014
ОДМ- Русе
Месечен
Община
Русе, Община Русе 2014 год.
Консултантска
Годишен
програма на Общината Дирекция”Култур
в помощ на младите а и образование”
хора за създаване на
младежко правителство
2014 год.
Месечен
Русе, ММСОрганизиране
на Община
Годишен
Програма
Дирекция
информационни
и „Младежта в
кампании по ключови ”Култура
движение“,
въпроси за младежкото образование”,
на
развитие и перспективи ОМД-Русе, РИО, Бюджет
ОМД-Русе
Русенски
в Община Русе;
университет
Възлагане на публични Община
Русе, ММС2014 год.
Месечен
функции
на Дирекция”Култур Програмна
Годишен
младежките
а и образование”, инициатива
представителства
ОМД-Русе
„Гаранция за
(информационни,
младежта
застъпнически,
2014-2020“,
правозащитни и др.),
Бюджет
на
чрез механизми за
ОМД- Русе
публично подпомагане

6.

като възможност за
институционализирано
участие на младите
хора във вземането на
решения.
Организиране
на
стажантски програми за
придобиване
на
административни
умения и управленски
опит
в
публичния
сектор.

Община
Русе, ММС, ЕСФ 2014 год.
Месечен
Дирекция”Култур Програми от
Годишен
а и образование”, Стратегия на
ОМД-Русе,м
НПДЗ
русенски
университет,
Агенция
по
заетостта
Индикативен план Направление 2. Информирани млади хора, равнопоставен
достъп до качествени услуги и възможности за развитие
Дейност

1.

2.

3.

4.

5.

Организация

Ресурси

Период

Контрол

Проучване
на ОМД-Русе
мнението и нагласите
на младежите;

Бюджет
на 03.-04.2014.
ОМД-Русе
10.-11.2014.

Месечен

Разработване
и
разпространение на
информационни
материали, свързани
с
интересите
и
потребностите
на
младежите в Община
Русе.
Организиране
на
дискусионни форуми,
свързани с актуални
въпроси
за
развитието
на
младите
хора
в
общината;
Създаване
на
клубове, центрове и
партньорски мрежи
за
актуална,
систематизирана
и
достъпна
информация
за
младежката общност;
Изграждане
на
Младежки центрове
за
интегрирани
услуги;

Бюджет
на 2014 год.
ОМД-Русе

Месечен

Бюджет
на 02.-07.2014.
ОМД-Русе
09.-12.2014.

Месечен

ОМД-Русе

ОМД-Русе

Община
Русе, Община Русе
Дирекция”Култура
и
образование”, ОМД-Русе
ОМД-Русе

2014 год.

Община
Русе, Община Русе
Дирекция”Култура
и
образование”, ОМД-Русе
Проект ЕИП
ОМД-Русе

2014 год.

Годишен

Годишен

Годишен

Месечен
Годишен

Месечен
Годишен

6.

7.

8.

Обучения, семинари
и
информационни
кампании
за
запознаване
с
публичните
институции и правата
на младите хора ;

Община
Русе, Община Русе 2014 год.
Дирекция”Култура
и
образование”, ОМД-Русе
ОМД-Русе
Програма
„Европа
на
гражданите“

Развитие
на
ЕВРОДЕСК
и
интерактивни форми
на
информационен
обмен;

МОМН,
РИО
Община
Русе,
Дирекция
„Култура
и
образование“,
ОМД- Русе

ММС2014 год.
Програма
„Младежта в
движение“,
Бюджет
на
ОМД- Русе

Месечен

Предоставяне
на
индивидуални,
семейни или групови
консултации
за
превенция на рисково
и
девиантно
поведение;

Община
Русе,
Дирекция”Култура
и
образование”,
ОМД-Русе, РИО;

ММС2014 год.
Програмна
инициатива
„Гаранция за
младежта
2014-2020“;

Месечен

Месечен
Годишен

Годишен

Годишен

Индикативен план Направление 4. Стимулиране и популяризиране на неформалното
образование сред младите хора в Община Русе

1.

2.

3.

Дейност

Организация

Ресурси

Разработване
и
разпространение
на
информационни материали,
свързани с неформалното
образование;
Организиране
на
дискусионни
форуми,
информационни
клубове
свързани с възможностите
за неформално образование
на
младите
хора
в
общината;
Създаване на младежки
съвети
с
фокус
към
интересите на младите хора
в
различни
области:
образование,
култура,
спорт,
екология,
здравеопазване,
неформално обучение и
неговата роля за формиране
на
новите
ценностикреативност,

ОМД-Русе

Бюджет
на 2014 год.
ОМД-Русе

ОМД-Русе

Община
Русе,
Дирекция
„Култура
и
образование“,
ОМДРусе
ОДЦКИ-Русе
НПО

Период

Контрол
Месечен
Годишен

МОН, ММС 2014 год.
Програмна
инициатива
„Гаранция за
младежта
2014-2020“;

Месечен

МОН, ММС- 2014 год.
Програма
„Хоризонт
2020“

Месечен

Годишен

Годишен

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

комуникативност
лидерски умения;
Развитие
Клуб”Младежки
парламент”

и
Бюджет
на 2014 год.
ОМД-Русе

Месечен

Развитие
на
Клуб ОМД-Русе
„Европейско развитие и
младежка мобилност”

Бюджет
на 2014 год.
ОМД-Русе

Месечен

Развитие
на
„Екология и спорт”

Клуб ОМД-Русе

Бюджет
на 2014 год.
ОМД-Русе

Месечен

Развитие
на
„Здравеопазване”

Клуб ОМД-Русе

на ОМД-Русе

Бюджет
на 2014 год.
ОМД-Русе

Клуб „Европейско развитие ОМД-Русе
и младежка мобилност”

Бюджет
на 2014год.
ОМД-Русе

Развитие
на
Клуб ОМД-Русе
„Образование, култура и
изкуство”

Бюджет
на 2014 год.
ОМД-Русе

Развитие
на ОМД-Русе
Клуб„Противообществени
прояви и закрила на детето”

Бюджет
на 2014год.
ОМД-Русе

Годишен

Годишен

Годишен
Месечен
Годишен
Месечен
Годишен
Месечен
Годишен
Месечен
Годишен

Индикативен план Направление 5. Развитие на младежко доброволчество

1.

2.

3.

Дейност

Организация

Изграждане на система за
търсене и предлагане на
доброволци в различни
институции, НПО и др.

Община
Русе, Бюджет
Дирекция
ОМД-Русе
„Култура
и
образование“,
ОМД- Русе

Разработване на програма
за
младежко
доброволчество и правила
за
признаване
на
доброволчеството.

Община
Русе,
Дирекция”Култу
ра
и
образование”,
ОМД-Русе

Развитие
на ОМД-Русе
Клуб„Доброволец” в ОМДРусе

Ресурси

Период
на 2014год.

Контрол
Месечен
Годишен

ММС,
2014год.
Програмна
инициатива
„Гаранция за
младежта 20142020“;

Месечен

2014 год.

Месечен

ММС,
Програмна
инициатива
„Гаранция за

Годишен

Годишен

младежта 20142020“,Бюджет
на ОМД-Русе
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Община
Русе,
Дирекция”Култу
ра
и
образование”,
ОМД-Русе, НПО

МОН, ММС- 2014 год.
Програма
„Възможности
за
младежта
2020“

Месечен

Организиране на общински ОМД-Русе НПО
информационни кампании
за
популяризиране
на
доброволчеството;

Бюджет
на 2014год.
ОМД-Русе,
проекти
на
НПО

Месечен

Сформиране на младежки ОМД-Русе НПО
групи за развитие на
местното доброволчество,
развитие на Младежката
банка и дарителския фонд.

ММС2014 год.
Програмна
инициатива
„Възможности
за
младежта
2014-2020“;

Месечен

Организиране
на ОМД-Русе НПО
доброволчески акции на
младежи в сферата на
социалните
дейности,
работа с деца, екология,
спорт, здраве и др.

МОН
ММС,
Програми
на
ЕК и ЕСФ за
младежта 20142020“;

Въвеждане на механизми за
публично подпомагане на
младежкото
доброволчество,
координиране
и
регламентиране
на
изисквания и стандарти в
защита на интересите на
младите доброволци.

Изпращане на доброволци
по програми на ЕС в
чужбина и посрещане на
чуждестранни доброволци
в Община Русе.

Организиране
общоградски
доброволчески
„Златната метла”.

Община
Русе,
Дирекция
„Култура
и
образование“,
ОМД-Русе

на ОМД-Русе
конкурс

03.04.2014.

Годишен

Годишен

Годишен

Месечен
Годишен

10.11.2014.

ММС
2014 год.
Програма
„Европа
за
гражданите“;
Програмна
инициатива
„Гаранция за
младежта 20142020“;

Месечен

Бюджет
ОМД-Русе

Месечен

на 2014год.

Годишен

Годишен

Индикативен план Направление 6. По- Добро разбиране и познаване на проблемите на
младежта

Дейност
1.

2.

3.

4.

5.

Организация

Ресурси

Период

Контрол

Проучване на мнението и ОМД-Русе
нагласите на младежите за
степента на диалогичност и
обратна
връзка
с
публичните институции

Бюджет
на 2014год.
ОМД-Русе

Разработване
на ОМД-Русе
информационни материали
и наръчници за работата на
младежките работници, за
насърчаване признаването
на младежката работа в
обществото

МОН, ММС- 2014 год.
Програма на
ЕК „Хоризонт
2020“;
Бюджет
на
ОМД-Русе

Месечен

Младежки дискусионни
форуми и конференции
за популяризиране на
работата в мрежа и
обмяната на опит
сред младежките
работници;
Насърчаване на младежките
представителства да се
развиват на регионално и
национални
ниво
като
форма на самоуправление,
чрез публично финансиране
за
да
се
ускори
децентрализацията
на
държавната политика за
младежта.

МОМН,
2014г.
ММСПрограма на
ЕК „Хоризонт
2020“ Бюджет
на ОМД-Русе

Месечен

Община
Русе,
Дирекция
„Култура
и
образование“
ОМД- Русе

ММС,
2014 год.
Програмна
инициатива
„Възможност
и за младежта
2014-2020“;
Програма на
ЕК „Гаранция
за младежта
2020“;

Месечен

Община
Русе,
Дирекция”Култу
ра
и
образование”

ММС,
2014 год.
Програмна
иницатива
„Възможност
и за младежта
2014-2020“;
Програма на
ЕК „Хоризонт
2020“ ЕЕАгрантове
(ЕИП)

Организиране на срещи,
дискусии и семинари за
предоставяне на услуги в
общината чрез различни
форми на младежка
работа, разнообразни
подходи и методи за
различни групи млади
хора със специфични
потребности;

ОМД-Русе

ОМД-Русе

Месечен
Годишен

Годишен

Годишен

Годишен

Месечен
Годишен

Бюджет
на
ОМД-Русе
6.

Организиране на
събития, конкурси и

Община
Дирекция
„Култура

Русе, ММС,
Програмна
и иницатива

2014г.

Месечен

образование”

фестивали:

„Възможност
и за младежта
2014-2020“;
Програма на
ЕК „Хоризонт
2020“ ЕЕАгрантове
(ЕИП)

Годишен

Бюджет
на
ОМД-Русе
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Конкурс за
ОМД-Русе
изработване на
картичка, посветена
на
14
февруари
„Валентинка”.
Фестивал на
ледените фигури, леден
карвинг,
ледена
работилница

Бюджет
на 14.02.2014.
ОМД-Русе

Община
Русе, Обшина Русе 02.2013.
Спонсори на
Дирекция
„Култура
и събитието
образование”

Годишен

Месечен
Годишен

Конкурс
рецитал ОМД-Русе
българска поезия „За да я
има България”

Бюджет
на 03.03.2014.
ОМД-Русе

Месечен

Конкурс за есе и рисунка ОМД-Русе
„Водата-извор на живот”,
посветен
на
международния ден на
водата – 22 март

Бюджет
на 22.03.2014.
ОМД-Русе

Месечен

Балетен
конкурс ОМД-Русе
„Танцуваща река”

Бюджет
на 04.2014.
ОМД-Русе

Месечен

Фолклорен
„Северина”

Бюджет
на 04.2014.
ОМД-Русе

фестивал ОМД-Русе

Русе,
Национална
панорама Община
Дирекция
„Всемир на таланти”
„Култура
и
образование”
ОМД-Русе
ОДЦКИ-Русе

6.8.

Месечен

Национален
ученически Община
театрален
фестивал Дирекция
„Култура
„Климент Михайлов“

Годишен

Годишен

Годишен
Месечен
Годишен

Бюджет
на 04-05.2014. Месечен
ОМД-Русе
Годишен
ОДЦКИ-Русе
Сдружение
”Духовно
огледало”

Русе, Бюджет
на 05-06.2014. Месечен
ОМД-Русе и
Годишен
и ОДЦКИ-Русе

образование”
ОМД-Русе
ОДЦКИ-Русе
6.9.

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Фестивал
градска
градът”

за съвременна Община
Русе, Община Русе
култура
„Аз, Дирекция
„Култура
и
образование”

Рок фест „Дунав рок”

ОМД-Русе

Месечен
Годишен

Община Русе 06.2014.
Програма на
ЕК
„Младежта в
движение“

Месечен
Годишен

Национален конкурс „Моят ОМД-Русе
малък свят – на сънища
богат”

Бюджет
на 06.2014
ОМД-Русе

Месечен

Фестивал за млади поп и ОМД-Русе
рок изпълнители

Бюджет
на 10.2014.
ОМД-Русе

Месечен

„Екс Либрис” фестивал

Национална Хорова среща

Организиране на акции,
събития, кампании, дебати
дискусии
за
по-добра
връзка между младите хора
и публичните институции

Годишен

РБ”Любен
Каравелов”

10.11.2013.

Месечен

ОМД-Русе

Бюджет
на 11.2014.
ОМД-Русе

Месечен

Бюджет
на 11.2014.
ОМД-Русе

Месечен

Международен конкурс за ОМД-Русе
спортни танци –ноември
Фестивал на книгата

Годишен

РБ”Любен
Каравелов”

Община
Русе,
Дирекция
„Култура
и
образование”
РБ”Любен
Каравелов”

7.

06.2014.

ОМД-Русе

РБ”Любен
Каравелов”
Програма
”Глобални
библиотеки”

11.2014.

Бюджет
на 2014 год.
ОМД-Русе
Проект
на
ЕИП

Годишен

Годишен

Годишен
Месечен
Годишен

Месечен
Годишен

за по-резултатен диалог и
адекватни
решения
за
младежта;
8.

9.

10.

11.

12.

Организиране на обучения
семинари и конференции за
здравословния начин живот
сред младите хора.

Община
Русе, ММС, ЕЕА- 2014 год.
грантсДирекция
„Здравни
и програма на
социални
ЕИП
дейности” ОМДРусе

Русе Програма
Организиране на менторство Община
2014 год.
и стажуване.
„Гаранция за
ОМД-Русе
младежта”на
ЕС
Електронно приобщаване на Община
Русе,
младите хора в малките
Дирекция
населени места на територията„Култура
и
на общината към
образование“,
интерактивната комуникация Дирекция
на местната младежка
„Здравни
и
общност и социалните мрежи социални
за превенция на социалното дейности” ОМДизключване;
Русе

Сформиране
групи

ММС,
2014 год.
Програмна
инициатива
„Възможност
и за младежта
2014-2020“,
Програма на
ЕК „Хоризонт
2020“; ЕЕАгрантспрограма на
ЕИП Бюджет
на ОМД-Русе.

на

работни Община
Русе, ЕЕА-грантс2014 год.
програма на
Дирекция
„Здравни
и ЕИП Бюджет
между социални работници социални
на ОМД-Русе
и младежки работници;
дейности” ОМДРусе
за приобщаване на младите
хора в социален риск и
възпитаване
на
съпричастност на младите
хора към политиките за
социално включване;
Разработване и
Община
Русе, ЕЕА-грантс2014 год.
програма на
разпространение на
Дирекция
и ЕИП
информационни и обучителни„Здравни
Програма на
социални
материали за сексуално и
дейности” ОМД- ЕК „Хоризонт
репродуктивно здраве.
2020“;
Русе
Бюджет
на
ОМД- Русе

Месечен
Годишен

Месечен
Годишен
Месечен
Годишен

Месечен
Годишен

Месечен
Годишен

Община Сливо поле
1.СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ
№

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Дейност

Време на
провеждане

Отговорни за
провеждане на
дейността

Отбелязване Деня на влюбените –
Свети Валентин.
Концерти по населени места от 14 февруари 2014
самодейни колективи.

Читалища,
експерт
Младежки дейности

Отбелязване на празника
„Баба Марта” – благотворителен 01 март 2014
базар.

Училища,
експерт
дейности

Състезание – Викторина
„Аз съм българче”.

Училища,
Читалища,
експерт
Младежки
дейности
Училища, Читалища,
експерт
Младежки
дейности

Литературно-музикални
рецитали,
изложба на рисунки в училища и
читалища под надслов „ Ден на
майката”.
„Пролет е дошла”.
Рисунка на асфалт.
Спортни игри.
Великденски благотворителни дни –
боядисване на великденски яйца –
изложба.

03 март 2014

08 март 2014
22 март 2014
м. април 2014
Велики
четвъртък

Училища,
експерт
дейности
Училища,
експерт
дейности

Читалища,
Младежки

Читалища,
Младежки
Читалища,
Младежки

7.

Празник на БМЧК.

08 май 2014

БМЧК, експерт Младежки
дейности

8.

Отбелязване
Деня на Европа –
спортна щафета.
09 май 2014

Младежки организации,
Училища,
експерт
Младежки дейности

9.

10.

Тържествено отбелязване деня на
славянската писменост, култура и
просвета – училищни концерти, 24 май 2014
карнавални шествия.
Общински празник по повод 1 юни
„Ден на детето” – рисунка на асфалт,
спортни игри, карнавал.
01 юни 2014

Училища,
Читалища,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности
Детски градини,
Училища,
Читалища,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности

Ученически футболен
„Здравей ваканция”.

турнир

–
21 – 22 юни 2014

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ползване
спортната
база
на
училищата и спортните обекти в
населените места на общината за
игри и отмора през ваканционните
дни.
Ползване базата на читалищата и
библиотеките в населените места на
общината за занимания по интереси
от младите хора през ваканцията.
Преглед
на
художествената
самодейност
в
дните
на
Сливополския панаир.

юли – август
2014

юли – август
2014
13 август 2014

Провеждане на народни борби с
участието на призьори от наши и
международни първенства в дните на 17 август 2014
Сливополския панаир.
Младежки футболен турнир с гостиучастници от Румъния.
25 – 26 октомври
2014

17.
18.

Тържествено отбелязване Деня на
Народните будители – училищни
концерти, шествия., поднасяне на 1 ноември 2014
венци.
Коледна благотворителна акция
„И аз искам да празнувам”

8 – 19 декември
2014

Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Читалища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Читалища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
треньор на спортен клуб
по борба – „Дунав” Сливо
поле,
експерт
Младежки
дейности
президент на ФК „Дунав”
Сливо поле, Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Училища,
Читалища,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности
Училища,
БМЧК,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности

2. СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ЗАЩИТА

1.

2.

Обучения в училищата
по метода „Връстници обучават
връстници” – по заявени от младите
хора теми по интереси, както и теми
актуални и значими за обществения
живот.
Обявяване
на
фотоконкурс
„Превенция на наркоманията” до 27
юни.

през годината
по график-изготвен
от ръководствата
на училищата

м. февруари 2014

Училища,
БМЧК,
Младежки организации,
МК БППМН,
експерт
Младежки
дейности
Училища,
БМЧК,
Младежки организации,
МК БППМН,
експерт
Младежки
дейности

3.

4.

5.

Медицински
специалисти, БМЧК,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности
ДБТ – Русе,
Обучителни семинари на тема
м. март 2014
ДСП – Русе ИРМ – Сливо
„Младите хора и възможности за м. юни 2014
поле, експерт Младежки
м. октомври 2014
реализация на пазара на труда”.
дейности
РУП – Сливо поле,
Обучителни семинари в училищата
МК БППМН,
на
общината
и
младежките
Училища,
Младежки
през годината
организации на теми:
експерт
по график-изготвен организации,
„Насилие и агресия”
от РУП-Сливо поле Младежки дейности
„Трафик на хора”
„Престъпления срещу личността”.
Провеждане на беседи за запознаване
с начините за предпазване от рак на
м. февруари 2014
млечната жлеза и маточната шийка

6.

Обучителни семинари в училищата
на
общината
и
младежките
организации на тема:
м. април 2014
„Опасностите
в
интернет
пространството”.

РУП – Сливо поле,
МК БППМН,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности

7.

Отбелязване на Ден в памет на
жертвите на СПИН – изложби за
превенция срещу СПИН.
18 май 2014

Училища, БМЧК,
МКБППМН, Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
БМЧК,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Училища, БМЧК,
МКБППМН, Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Училища, БМЧК,
МКБППМН, Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности

8.

9.

10.

11.

12.

Пролетна кампания за доброволно
кръводаряване

м. май 2014

Кампания по повод Световния ден за
борба с тютюнопушенето – излети,
спортни игри.
31 май 2014
Кампания по повод Международния
ден за борба с наркоманията –
обявяване на победителите от 27 юни 2014
фотоконкурса
„Превенция
на
наркоманията” – изложба от снимки
на участниците във фотоконкурса.
Вело походи „Движи се за здраве!”.
м. юли 2014
м. август 2014
Отбелязване на Световния ден на
Първа помощ.
м. септември
2014

Училища, БМЧК,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности
Училища, БМЧК,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности

13.

14.

15.

Провеждане на обучителна дейност
сред младите хора за предпазване от
м. април 2014
най-честите заболявания.
м. октомври 2014

Медицински
специалисти, БМЧК,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности

Кампании
за
безопасност
на
движението – „Водачи на МПС и м. март 2014
пешеходци, бъдете разумни на м. ноември 2014
пътя!”.
Кампания по повод 1 декември –
Световен ден за борба срещу СПИН.
1. декември 2014

РУП – Сливо поле,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Училища, БМЧК,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности

3. РАВНОПОСТОВЕНОСТ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

Провеждане
на
кампания
„Утвърждаване
на
толерантни
м. януари 2014
междуетнически отношения” –
беседи, ролеви игри.
Провеждане на кръгла маса на тема
„Заедно
за
ограничаване
на
противообществените прояви сред
14 февруари 2014
младите хора”.
Провеждане на кръгла маса на тема
„За новата роля на ромската жена в
7 март 2014
семейството и в обществото”.
Провеждане на беседи, дискусии и
кръгли маси с участието на юристи,
представители
на
правоохранителните органи
за
недопускане „езика на омразата” сред
младите хора.
Отбелязване на Международния ден
на ромите – изложба „Бит и култура
на ромите”

м. април 2014
м. юни 2014
м. октомври 2014

8 април 2014

6.

Организиране на дискусионен форум
„Не на насилието и дискриминацията
– с акцент върху жените и децата”.
м. май 2014

7.

Концерт
от
представители
на
различните етноси в общината
„Различни, но заедно”.
м. октомври 2014

Училища,
Читалища,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности
РУП – Сливо поле,
МК БППМН,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Училища,
Читалища,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности
РУП – Сливо поле,
МК БППМН,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
РУП – Сливо поле,
МК БППМН,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
РУП – Сливо поле,
МК БППМН,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Читалища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности

8.

9.

Отбелязване на Международния ден
на толерантността

16 ноември 2014

Отбелязване на Международния ден
на правата на човека
10 декември 2014

Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности

Община Иваново
1.СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ
№

Дейност

1.

Отбелязване на празника
„Баба Марта” – благотворителен 01 март 2014
базар.

Училища,
експерт
дейности

Литературно-музикални
рецитали,
изложба на рисунки в училища и
читалища под надслов „ Ден на 08 март 2014
майката”.
Великденски благотворителни дни –
боядисване на великденски яйца – м. април 2014
Велики
изложба.
четвъртък
Тържествено отбелязване деня на
славянската писменост, култура и
просвета – училищни концерти, 24 май 2014
карнавални шествия.
Преглед
на
художествената
самодейност на общински празник май 2014
„Децата на поломието – празник
под манастира”
Ползване
спортната
база
на
училищата и спортните обекти в
населените места на общината за юли – август
игри и отмора през ваканционните 2014
дни.
Ползване базата на читалищата и
библиотеките в населените места на
общината за занимания по интереси юли – август
2014
от младите хора през ваканцията.
Преглед
на
художествената
самодейност на общински празник
август 2014

Училища, Читалища,
експерт
Младежки
дейности

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Време на
провеждане

Отговорни за
провеждане на
дейността

Училища,
експерт
дейности

Читалища,
Младежки

Читалища,
Младежки

Училища,
Читалища,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности
Читалища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Читалища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Читалища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности

„От Поломието до Дунав, заедно”
ДЕН НА ОБЩИНАТА.
9.
Детско – юношески спортен празник
август 2014
в с. Тръстеник.

10.

Тържествено отбелязване Деня на
Народните будители – училищни
концерти, шествия., поднасяне на 1 ноември 2014
венци.

Читалище
Младежки
експерт
дейности
Училища,
Младежки
експерт
дейности

Тръстеник,
организации,
Младежки
Читалища,
организации,
Младежки

2. СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ЗАЩИТА
1.

2.

3.

4.

5.

Провеждане на беседи за запознаване
с начините за предпазване от рак на
млечната жлеза и маточната шийка
м. март 2014

Медицински
специалисти, БМЧК,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности
РУП – Две Могили,
Обучителни семинари в училищата
МК БППМН,
на
общината
и
младежките
Училища,
Младежки
през годината
организации на теми:
експерт
по график-изготвен организации,
„Насилие и агресия”
от
РУП-Две Младежки дейности
„Трафик на хора”
Могили
„Престъпления срещу личността”.
Кампания по повод Световния ден за
борба с тютюнопушенето – излети,
спортни игри.
31 май 2014
Кампании
за
безопасност
на
движението – „Водачи на МПС и м. април 2014
пешеходци, бъдете разумни на м. ноември 2014
пътя!”.
Кампания по повод 1 декември –
Световен ден за борба срещу СПИН.
1. декември 2014

Училища, БМЧК,
МКБППМН, Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
РУП – Две Могили,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Училища, БМЧК,
Младежки организации,
експерт
Младежки
дейности

3. РАВНОПОСТОВЕНОСТ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ

1.

Провеждане на кръгла маса на тема
„Заедно
за
ограничаване
на
противообществените прояви сред
младите хора”.
февруари 2014

РУП – Две Могили,
МК БППМН,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности

РУП – Две Могили,
МКБППМН,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности

Отбелязване на Международния ден
на ромите – изложба „Бит и култура
8 април 2014
на ромите”

2.

3.

Отбелязване на Международния ден
на толерантността

16 ноември 2014

Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки дейности

Отбелязване на Международния ден
на правата на човека
10 декември 2014

4.

Община Две могили
Дейности
1

Програми,
инициативи
кампании
2

Отговорни
и институции
3

Срок
за Финансир
изпълнени ане
е
4
5

1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКТАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
НА МЛАДИТЕ ХОРА
Стажове,
информираност
и Създаване
съдействие,
насочени
към възможност
безработни младежи до 29 г.
стажуване
стажантски
програми

на Община Две През
за могили
годината
по Бюро по труда

По
програми

Две През
годината

По
програми

Да се набележат Община
конкретни мерки за могили
разяснителна
кампания във връзка
с
начина
и
условията
за
кандидатстване на
младежи
за
работа(мотивационн
о писмо, заявление,
интервю, програми
към
„Бюро
по
труда” и др.)
на Директор
Създаване на ефективни връзки и Организиране
училища
насърчаване на сътрудничество информационна
среща
с
между работодатели и училище
работодатели

на Април

Не
е
необходим
о

Подпомагане
на
младежки
инициативи
свързани
с
отбелязването на Международни
дни,
културни
и
спортни
мероприятия и др.; включване на
младежи в рискови групи в
мероприятия и инициативи от
културния и спортния живот на
Общината, др.

Включване
на
младежки
групи,
клубове
и
индивидуални
представители
в
културния, спортни
я и духовния живот
на Община Две
могили

През
Община
годината
Две могили;
ОДК;
МКБППМН;
Образование и
спорт;
ЦОП;

Община
Две
могили

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Актуална и достъпна информация, Обновяване на Община
Две могили
насочена към широк кръг от интернет
страниците
на
интереси и потребности
общината
за
младежки
проекти,
програми,
стипендии и др.
възможности

През
годината

Не
е
необходим
о

Конкурси в различни сфери на
науката
и
спорта,
целящи
подпомагането на развитието на
младежите в повече и разнообразни
насоки, както и вписването на деца
от рискови групи в обществения
живот.

Състезание
Лъвски скок и
др.
спортни
състезания,
литературен
конкурс,
музикални
конкурси,
художествени
конкурси,
Общинско
спортно
състезание в три
кръга – за обща
култура
от
различни сфери
на науката и за
спортна форма;
др.

Община
Две могили,
Читалища,
ОДК,
Училища,
Детски
градини, ЦОП,
МКБППМН,
Социални
институции,
Служби
за
пожарна
безопасност,
РУ и др.

Целогоди Община
шни
Две
дейности могили
и
мероприя
тия

Участие във фестивали

1. V Фолклорен
фестивал “Жива
вода” с. Каран
Върбовка

Юни
Община
Две
могили,
Кметство
Каран
Върбовка,

Община
Две
могили
Кметство
Каран

Върбовка

Читалище
Каран
Върбовка
2. VІI фолклорен Община
събор
“Орлова Две могили
Читалище
чука”
ОДК
Участие в Празничните дни на Международен
Община Две могили
детски
фолклорен
фестивал
“Сфолклора от
миналото- заедно
в бъдещето”

Община
Две могили
ОДК
Читалища

Август
Община
Две
могили
25 – 29 Общински
Август
бюджет

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
Информация по въпросите на Беседи от мед. Мед. сестри в През
сексуалното и репродуктивното сестри
училища
годината
здраве, превенция на болести, БЧК
БЧК
предавани
по
полов
път,
информационна
кампания
за
родители и ученици за рак на
шийката на матката

Не
е
необходи
мо

Превантивни
безопасност

Училища
и Ноември
детски
градини,
РУ ”Полиция”,
ОДК,
„Образование
и спорт”

Не
е
необходи
мо

Община
Две могли
Училищно,
църковно,читалищно
настоятелство

21
Ноември

Не
е
необходи
мо

ОДК,
Училища,
МКБППМН,
БЧК,

1
Декември

Не
е
необходи
мо

кампании

Беседи и срещи

за пътна 20 ноември –
Международен
ден на жертвите
от
пътнотранспортни
произшествия.
Училище
за
родители
ролята,
ценностите
и
добродетелите на
християнското
семейство

Разработване и разпространение на Отбелязване на 1
здравна информация
декември – Ден
за съпричастност
към засегнатите

от ХИВ/СПИН

Превантивна работа
правонарушители.

Община Две
могили,
МКБППМН
Кампании за преодоляване на Запознаване със Община Две
негативните тенденции сред младите ЗБППМН
могили,
хора
МКБППМН,
Училища
Стимулиране
на
младежкия спорт

с

младежи Срещи и беседи

„Образование
и спорт”

детския

Спортни
състезания,
походи и др.

Карнавали, празници и др.

През
годината
През
годината

Не
е
необходи
мо
Не
е
необходи
мо

и
Община Две През
годината
могили,
„Образование
и спорт”
МКБППМН,
Училища, БЧК
– Две могили,
ЦОП, ОДК, др.

Община
Две
могили

Ден на детето – Община Две През
“Шарен
могили,
годината
карнавал” и др.
„Образование
и спорт”
Училища,
Детски
градини, ОДК

Община
Две
могили

турнири, Отбелязване на
Световния ден на
тениса
със
състезания;
отбелязване на
19.02.
със
състезание
„Лъвски скок –
почит
към
Апостола”;
велосъстезание;
градски
футболен
турнир;
Общинско
състезание;
Общински
ученически игри;
Отбелязване на
Денят
на
предизвикателст
вото
със
състезания
подвижни игри в
парка и др.

4. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Насърчаване и подпомагане на -Усъвършенстване Община
участие на българските младежи в на работата по могили
БМЧК
привличане,
младежко доброволчество
мотивиране
и училища
задържане
на
доброволци
на
Български
младежки Червен
кръст;
- Популяризиране
на дейността на
организацията
чрез включването
на представители
в
спортните
дейности,
образователно –
информационни
кампании и др.,
както и акции за
превенция
на
тютюнопушенето
и др.
Изграждането на БМЧК
отряд
от училища
доброволци
на
БМЧК
–
Две
Могили
към
Младежкия
авариен екип –
Русе, който да
осъществява
дейности свързани
с
обучения,
системни
тренировки
и
участия в акции.
Осигуряване
на
подходящо Организиране
и БЧК
обучение и квалификация на млади провеждане
на
доброволци
обучения с екипа
от
професионалисти
по психосoциална
подкрепа
при
БАК,
с
представители от
ОУПБЗН,

Две През
годината
в

Не
е
необход
имо

в През
годините

Не
е
необход
имо

През
годината

Не
е
необход
имо

пожарната
и
полиция по първа
долекарска помощ
и психосоциална
подкрепа с цел
компетентното им
участие
в
спасителни екипи
при бедствия
Популяризиране и поддържане на Издаването
на
добри практики
табла
и
раздаването
на
материали е цел
превенция
за:- 18.10 –
европейски ден за
борба с трафика
на хора
01.12
–
международен ден
за
борба
с
болестта СПИНраздаване
на
безплатни
материали
Оказване
на
хуманитарна
помощ на лица и
семейства,
пострадали
в
следствие
на
природни
бедствия
и
катастрофи.

Училища
БМЧК

Община
могили
БЧК

Две През
годината

Не
е
необход
имо

Международен ден на Земята

Община
могили
Училища

Две 22 Април

Община
Две
могили

Хигиенизиране,
залесяване,
доброволческа
кампания

Октомври

Не
е
необход
имо

1 Декември
Не
е
необход
имо

5. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА
Кампания за популяризиране на Организиране и Община
местното самоуправление и местната провеждане на Две могили
седмица
на Училища
администрация
отворените врати
– 12.10, Ден на

12
Октомври

Не
е
необход
имо

българската
община.
6. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ
на Община
и Две могили

Община
Две могили

Община
Две
могили

Насърчаване на инициативи на Празници
на Община
младежите в малките населени местния бит и Две могили
места.
култура
кметства

Община
Две могили

Община
Две
могили
кметства

Проучване
на
потребностите, Провеждане
интересите и желанията на младите анкети
проучвания
хора

7. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ
Насърчаване и толерантност между Концерт
на Община
отделните етнически общности
ромска вокална Две могили
група “Ланомен”
Запознаване
традициите
фолклора
отделните
етнически
общности

8. ПОВИШАВАНЕ
ПРЕСТЪПНОСТТА

РОЛЯТА

НА

с ОДК,
и Образопвание
на и спорт

МЛАДИТЕ

ХОРА

В

Април

Общинс
ки
бюджет

През
годината

Не
е
необход
имо

ПРЕВЕНЦИЯТА

НА

Секретар на През
Насърчаване активното участие на ИнформационноМКБППМН
годината
младите
хора
в
превантивни образователни
кампании
на
програми и кампании
МКБППМН

Не
е
необход
имо

МКБППМН, През
Информационни
Две годината
кампании
и РУПмогили,
спортни
„Образовани
мероприятия,
е и спорт”,
целящи

Не
е
необход
имо

заангажираността, ОДК, ЦОП,
социализацията и училища
мотивацията
на
деца в рискови
групи
Отбелязване
МКБППМН
Международен ден Училища
на толерантността

16 Ноември МКБПП
МН

Община Бяла
Социо-културни дейности
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дейност

Период
Организатори
за изпълнение
Отбелязване
на
Ден
на 14 февруари БМЧК, Община Бяла
влюбените -Свети Валентин
2014 г.
Подпомагане на училищата за 2014 г.
Община Бяла, училища
запазване на фанфарен и духов
оркестри и оркестър от блокфлейти.
Създаване на мажоретен състав
април 2014 г.
Община Бяла, училища
„БАТЕР”
фестивал
на май 2014 г.
Община Бяла
етническото многообразие.
Празник на БМЧК
08 май 2014 г. БМЧК, Община Бяла
Детски карнавал по повод 1 01 юни 2014 г. Община Бяла, училища
юни „Ден на детето”
и ЦДГ
Седмица на мобилността
септември
Община
Бяла,
2014 г.
училища,
Община
Бяла,
Коледна благотворителна акция 12-19
БМЧК,
"И аз искам да празнувам"
декември 2014 училища,
младежи доброволци
г.

2. Образование - формално и неформално
1.
Тренингови
обучения
по текущо
метода „Връстници
обучават през годината
връстници” на нови членове на
БМЧК
2.
Отбелязване на международен 22 април 2014
ден на земята – засаждане на
дръвчета
3. Социална и здравна защита:
1.
Тренингови
обучения
по текущо
училищата по метода „Връстници през годината
обучават връстници”
2.
Обучителни
семинари
на текущо

Община Бяла , БМЧК

Община
училища

Бяла

,

Община
Бяла,
училища, БМЧК
Община

Бяла,

тема „Насилие, агресия и трафик
на хора”
Турнир по силов многобой
Ден на спорта
Женски футбол
Състезание по колоездене
Организиране на кампания за
доброволно кръводаряване
Кампания по повод 1 декември Световен ден за борба срещу
СПИН
Коледен турнир – футбол на
малки вратички

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4. Равнопоставеност и антидискриминация:
1.
Отбелязване
на
Ромската
Нова година - Василица
2.
Билярден турнир
3.
Радиопредаване по
повод
Международния ден на ромите.
4.
Организиране на дискусионни
форуми
„Толерантност
в
отношенията.„
5.
Отбелязване на Международен
ден на толерантността
6.
Отбелязване на международен
ден на правата на човека
7.
Включване на младите хора в
европейски програми за заетост.
8.
Организиране
дискусионни
форуми с младежи за обсъждане
на идеи и предложения.

през годината

МКБППМН, училища

май 2014 г.
17 май 2014 г.
юни 2014
юни 2014
септември
2014
1
декември2014

Община Бяла, училища

декември
2014

Община Бяла,

13
2014

Община Бяла
Община Бяла, училища
БМЧК, Община Бяла
Община
Бяла,
МКБППМН, училища

януари Община Бяла
Община Бяла
Община Бяла

8 април 2014
текущо
през годината

Община Бяла

16
ноември
2014
10 декември
2014
текущо
през годината
текущо
през годината

Община
Бяла,
МКБППМН
Община
Бяла,
МКБППМН
Община Бяла, Д”БТ”
Община Бяла

Община Ценово
ОТГОВОРНИ
СРОК/ПЕРИОД ИНСТИТУЦИИ

№

ДЕЙНОСТ

1.

Проучване мнението и нагласите на текущ
младежите
Информационна кампания за създаване
на младежка организация в община текущ
Ценово и младежки клубове
Организиране на младежки
и месец март
ученически
конкурс/ написване на
съчинение, есе на тема ”Делото на
четата на Хаджи Димитър и Стефан

2.
3.

Община Ценово
Младежка
инициативна група
Община Ценово
Читалища
Училища
Община Ценово

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Караджа”
Включване на ученици и младежи в
кампанията „Да изчистим за един ден месец април
нашето селище”
Инициативи, свързани с 22 април –
Световен ден на Земята –
месец април
почистване и облагородяване на
зелени площи. Засаждане на дръвчета.
Организиране на конкурс за рисунка
/графит/ по ЕКО тема
Организиране на екскурзия в общината
и разглеждане на паметниците и други
забележителности
с
наградените
участници в конкурса за четата на
Хаджи Димитър и Стефан Караджа.
Включване доброволно на младежите в
подготовката и провеждането на
Празник на Община Ценово – 2 април
2013 г.
Турнир по стрийт фитнес
24 май – Ден на славянската писменост
и култура

Читалища
Училища
Община Ценово

месец април

Училища
Читалища
Община Ценово

месец април

Община Ценово
Училища
Читалища
Община Ценово
МКБППМН
Консултативен кабинет
за социална превенция
МКБППМН
Консултативен кабинет
за социална превенция
Младежка организация
Читалища
Училища
Община Ценово

месец май

Световен
ден
тютюнопушенето

11.

Световен ден за борба с наркотичната 26 юни
зависимост

12.

Организиране и провеждане на
кръгла маса с представители на
институции, работещи с деца и
младежи и други по проблемите на
насилието и агресията сред
младите хора.
Организиране на лятна програма за
учениците и младите хора - спортни
състезания и турнири, конкурс за
рисунки, походи и екскурзии
Провеждане на състезание с ученици и
младежи „Най- богат улов?” във връзка с
29 юни – Ден на река Дунав
Включване на младежи и ученици в
подготовката и провеждането на VІІ –
Фолклорен събор „ Ценово пее и
танцува”

14.
15.

16.

борба

месец септември

10.

13.

за

Читалища
Училища
Община Ценово
Читалища
Училища
Община Ценово

с 31 май

месец юни

месеци
юни,
юли
август

Община Ценово
и Читалища
Училища

месец юни
месец септември

Провеждане
на
кампания
сред
учениците и младите хора от ромски месец ноември

Училища
Община Ценово
Читалища
Община Ценово
Читалища
Младежка организация
Училища
Община Ценово

произход по сексуално възпитание и
семейно планиране – лекции, брошури,
срещи
17.

Коледна среща с младежите в общината.

месец декември

Община Ценово
Читалища
Училища

18.
19.
20.

Турнир по тенис на маса
Турнир по футбол на малки вратички
Турнир по шахмат

месец декември
месец декември
месец декември

Община Ценово
Община Ценово
Община Ценово

Община Борово
Дейности
1

Програми,
инициативи
кампании
2

Отговорни
и институции
3

Срок
за Финансиране
изпълнени
е
4
5

1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКТАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА
МЛАДИТЕ ХОРА

Стажуване
в
администрация

общинска Създаване
на
възможност
за
стажуване
по
стажантски
програми
Създаване на ефективни Организиране на
връзки и насърчаване на информационна
сътрудничество
между среща
с
работодатели и училище
работодатели
Подпомагане на младежки -09 май – Ден на
инициативи
свързани
с Европа
август
–
отбелязването
на -12
Международен
Международни дни
ден на младежта
-08 ноември –
Европейски ден
на младежта и
др.

Община
Борово

Директор
училища
Община
Борово
СОУ
НЧ

През
годината

на Април

Май

По програми

Не е необходимо

Не е необходимо.

Август
Ноември

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Актуална
и
достъпна
информация, насочена към
широк кръг от интереси и
потребности

Обновяване на Община
Борово
интернет
страниците
на
общината
за
младежки
проекти,
програми,
стипендии и др.
възможности

През
годината

Не е необходимо

Конкурс за непубликувана Написване
на Община
поетична творба
стихотворение и Борово
поема
Читалища
Участие във фестивали

1. VІ фолклорен Община
фестивал « От Борово
Дунав
до Читалища
Балкана»

Юни

Общински
бюджет
Читалища

септемвр
и

Общински
бюджет
Читалища

Участие в Празничните дни Концерт
на Община
Борово
на Община Борово
Формация
«Ритмика» и ТС Читалища
«Искрица»

Септемвр Не е необходимо.
и

Отбелязване Световен ден на Концерт
на
музиката
читалищните
Читалища
групи

1
Читалища
октомври

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Информация по въпросите на
сексуалното
и
репродуктивното
здраве,
превенция
на
болести,
предавани по полов път,
информационна кампания за
родители и ученици за рак на
шийката на матката
Превантивни кампании за
пътна безопасност

Беседи от мед.
специалисти
БЧК
Общински
координационен
екип

20 ноември –
Международен
ден на жертвите
от
пътнотранспортни
произшествия.
Беседи и срещи
Училище
за
родители-ролята,
ценностите
и
добродетелите на
християнското
семейство
Разработване
и Отбелязване на 1
разпространение на здравна декември – Ден
за съпричастност
информация

Мед.
През
специалисти в годината
училища
БЧК

Не е необходимо

Училища
РУ”Полиция”

Ноември

Не е необходимо

Община
Борово
Училищно,
църковно,читалищно
настоятелство

21
Ноември

Не е необходимо

1
Декември

Не е необходимо

Училища,
МКБППМН

към засегнатите МБЧК
от ХИВ/СПИН

Превантивна
работа
с Срещи и беседи
младежи правонарушители.

Община
Борово
МКБППМН
Кампании за преодоляване на Запознаване със Община
Борово
негативните тенденции сред ЗБППМН
МКБППМН
младите хора
Училища
Стимулиране на детския и Организиране и Община
младежкия спорт
провеждане на Борово
общински етапи
«Ученически
игри»
Градски
Община
футболен турнир Борово
„Ден
на Община
предизвикателст Борово, СОУ,
вото”(участие на ЦДГ
ученици,
учители,
родители)
Шах,
футбол,
волейбол, тенис
на
маса,
подвижни игри
Община
„Общински
турнир по тенис Борово
Училища
на маса”

През
годината

Не е необходимо

През
годината

Не е необходимо

Май

Общински
бюджет

През
годината
Май

Общински
бюджет
Общински
бюджет

1
Ноември

Училища

4. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

Насърчаване и подпомагане
БМЧКна участие на българските Усъвършенствамладежи
в
младежко не на работата по
доброволчество
привличане,
мотивиране
и
задържане
на
доброволци
на
Български
младежки Червен
кръст

Община
Борово
БМЧК
училища

Изграждането на БМЧК
отряд
от училища

През
годината

Не
необходимо

е

в През
годините

Не
необходимо

е

в

доброволци
на
БМЧК – към
Младежкия
авариен екип –
Русе които да
осъществява
дейности
свързани
с
обучения,
системни
тренировки
и
участия в акции в
акции
Осигуряване на подходящо Организиране и БЧК
обучение и квалификация на провеждане на
обучения с екипа
млади доброволци
от
професионалисти
по
психосoциална
подкрепа
при
БАК,
с
представители от
ОУПБЗН,
пожарната
и
полиция
по
първа долекарска
помощ
и
психосоциална
подкрепа с цел
компетентното
им участие в
спасителни
екипи
при
бедствия
Популяризиране
и
Издаването на Училища
поддържане
на
добри табла
и БМЧК
практики
раздаването на
материали е цел
превенция
за:- 18.10 –
европейски ден
за
борба
с
трафика на хора
01.12
–
международен
ден за борба с
болестта СПИН-

През
годината

Не
необходимо

е

Октомври

Не
необходимо

е

Не
необходимо

е

1 Декември

Международен
Земята

ден

раздаване
на
безплатни
материали
Оказване
на
хуманитарна
помощ на лица и
семейства,
пострадали
в
следствие
на
природни
бедствия
и
катастрофи.
на Хигиенизиране,
залесяване,
доброволческа
кампания

Община
Борово
БЧК

През
годината

Не
необходимо

Община
Борово
Училища

22 Април

Училищата

е

5. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Кампания за популяризиране
на местното самоуправление
и местната администрация по
повод

Организиране и Община
провеждане на Борово
седмица
на Училища
отворените врати
–12 октомври –
Ден
на
българската
община.

12
Октомври

Не
необходимо

е

6. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Проучване на потребностите, Провеждане на Община
интересите и желанията на срещи -разговори Борово
с млади хора от
младите хора
селата

Април

Община
Борово

Насърчаване на инициативи Празници
на Община
на младежите в малките местния бит и Борово
населени места.
култура
кметства

През
годината

Община
Борово
кметства

7. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ

Насърчаване и толерантност
между отделните етнически
Запознаване
общности
традициите
фолклора
отделните

с Читалища
и Училища
на

През
годината

Не
необходимо

е

етнически
общности
8. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

Насърчаване
активното
участие на младите хора в
превантивни програми и
кампании

Информационнообразователни
кампании
на
МКБППМН
Информационна
кампания
Отбелязване
Международен
ден
на
толерантността

Секретар
на През
МКБППМН
годината
МКБППМН
МКБППМН
Училища

Не
необходимо

е

Не
необходимо
16 Ноември Бюджет
МКБППМН

е

Май

Община Ветово
Дейности
1
Организиране и провеждане на седмица на отворените врати –
кампания за популяризиране на местното самоуправление и
местната администрация по повод 12 октомври – Ден на
българската община.

Организатори
2
ОбС
ОбА
Младежки
клубове, съвети
Училища
Разработване на проекти за реализиране на младежки дейности.
ОбА
Младежки
клубове, съвети
Училища
Популяризиране участието на младежите в реализирането на ОбА
проекти чрез семинари, кръгли маси, обучения, издаване на Младежки
клубове, съвети
информационни материали /брошури, мултимедийни продукти/.
Медии
Реализиране “Ден на младежите –таланти” по Коледно- ОбА
Училища
Новогодишните празници.

организации,

организации,

организации,

Организиране и провеждане на общински етапи на Ученически ОбА
игри, викторина”Да запазим децата на пътя” и други Училища
регламентирани прояви.
Спортни клубове
РУ”Полиция”
Организиране и провеждане на благотворителни базари за:
ОбА
- 1 март;
Училища
- 8 март;
Читалища
- Великден;
- Коледа.
Превантивни кампании за пътна безопасност - 20 ноември – Училища
Международен ден на жертвите от пътно-транспортни РУ”Полиция”
произшествия.
Младежки
организации,
клубове, съвети

Младежки инициатива, организирани по повод:
- 9 май – Ден на Европа ;
- 12 август – Международен ден на младежта.
Реализиране на проект
инфраструктура.

за

изграждане

на

ОбА
Училища
Младежки
клубове, съвети
нова

организации,

спортна
ОбА

Организиране на прояви по различни спортове през месеца на ОбА
спорта .
Училища
Спортни клубове
Реализиране на спечелени проекти за осмисляне на свободното Училища
време на младите хора.
Спортни клубове
ЮЛНЦ
Отбелязване на 1 юни – Международен ден детето.
ОбА
училища
1
2
Участие в инициативи по програмата „Учене през целия живот”.
ОбА
Училища
Училища
Отбелязване на 1 декември - Ден за съпричастност
Младежки
организации,
към засегнатите от ХИВ/СПИН
клубове, съвети
Инициативи, свързани с 22 април – Световен ден на Земята –
ОбА
почистване и облагородяване на зелени площи.
Училища
Младежки
организации,
клубове, съвети
Превантивна работа с младежи правонарушители.
МКБППМН
Училища
Информационни кампании за популяризиране на програми за Д”БТ”
младежка заетост.
Кампании за преодоляване на негативните тенденции сред РУ”Полиция”
младите хора
Училища
Младежки
организации,
клубове, съвети
МКБППМН

V.

Организация и координация на дейностите за постигане на
целите

Община Сливо поле
Координатор по изпълнение на предвидените дейности в Плана е главният
експерт „Образование, култура, спорт и младежки дейности” в Дирекция „ОСУТ” на
Общината.

Община Иваново

Реализирането на програмата е осъществимо при сътрудничеството на младежки
структури в общината с местната власт и поделенията на държавните институции,
ангажирани с младежки проблеми, а именно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общинска администрация Иваново;
Дирекция” Социално подпомагане” гр. Две Могили;
ДАМС;
РУП Две Могили;
Дирекция ”Бюро по труда” гр. Русе ;
Представители на бизнеса и синдикатите;
Неправителствени организации и сдружения;
Личните лекари на населението в общината;
ОУ ”Христо Ботев” с. Щръклево, ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Иваново, ОУ ”Васил
Левски” с. Тръстеник и ОУ „Св. Кл. Охридски” с. Сваленик;
МКБППМН Община Иваново;
Читалищата на територията на общината.

Община Бяла
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И ОРГАНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА
С ДЕЙНОСТИ:
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•

Община Бяла
РЗИ – Русе
РУП на МВР – Бяла
Европейски информационен център- Русе
Младежки неправителствени организации и клубове :
БМЧК;
Читалища на територията на Община Бяла;
Училища на територията на Община Бяла;
Други младежки структури.

Община Ценово
Изключително важно за ефективното реализиране на плана за действие е
координацията и взаимодействието между общинска администрация - Ценово и
другите институции на територията на общината и извън нея, имащи отношение към
развитието на младото поколение:
- Министерство на образованието, младежта и науката;
- Областна администрация Русе;
- Регионален инспекторат по образованието - Русе;
- дирекция "Социално подпомагане" гр. Бяла;
- дирекция "Бюро по труда" гр. Бяла;
- училища, читалища, спортни клубове;
- представители на бизнеса;
- БМЧК - с. Ценово.

Община Ветово
Основните принципи за постигане на целите са:
- реализирането на дейностите изискват съвместни усилия на всички отговорни
субекти;
- постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената активност
с общинската и държавната политика за младежта;
- при работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и
стандарти;
- организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата
нормативна уредба.
Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на
общината, средства от проекти и дарения.

VI.

Действия по наблюдение, оценка и актуализация на Областния план
за младежта

Община Русе
Контрол
Контролът по изпълнението на програмата се осъществява от кмета на Община Русе.
Наблюдение
Мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейности се осъществява от
Дирекция „ Култура и Образование“ и Дирекция „Здравни и социални дейности“ в
Община Русе и ръководителите на ОМД-Русе и ОДЦКИ-Русе.
Мониторингът на текущото изпълнение на бюджета се осъществява от Дирекция
„Финансово-стопански дейности“ в Община Русе. В качеството на управляващи органи
по оперативни програми и програмни оператори ММС и МОН контролират
изпълнението на дейности, финансирани чрез фондовете на ЕС и ЕИП.
Наблюдение на текущи дейности и проекти, финансирани по „Индикативна програма
за младежта“ се извършва и от Дирекция „Младеж“ в съответствие с функциите,
описани в Устройствения правилник на ММС.

Община Две могили
В хода на реализиране на плана ще се извършват наблюдения, проучвания, анкетни
допитвания.
Оценката на изпълнението на плана ще се извършва на база следните показатели:
- съответствие на целите с потребностите на младите хора;
- ресурси за реализирането му;
- степен на постигане на целите;
- въздействие върху целевата група;
- устойчивост на ефекта върху целевата група.

Община Бяла
Оценката на изпълнението на плана ще се извършва на база следните показатели:
- съответствие на целите с потребностите на младите хора;
- ресурси за реализирането му;
- степен на постигане на целите;
- въздействие върху целевата група;
- устойчивост на ефекта върху целевата група.
Ще бъдат извършвани наблюдения, проучвания, анкетни допитвания.
Планът за младежта 2014 година в Община Бяла е разработен в резултат на
планирани инициативи и подлежи на актуализация през годината, на база ново
постъпили предложения за дейности.
Реализирането на конкретните дейности в плана ще повиши познанията,
готовността, подкрепата и ролята на младите хора за бъдещето на България.
Чрез участие и работа по собствени идеи и проекти, чрез обучение, стаж,
международни обмени, работа в мрежа и работа в екип, младите хора ще натрупат
опит и умения, необходими за бъдещата им личностна и професионална реализация.

Община Ценово
Кметът на общината ръководи и координира дейността по изпълнение на
Общинския план за младежта. Планът е отворена система и подлежи на промени през
годината при постъпване на предложения за младежки дейности.

Община Ветово
В хода на реализиране на плана ще се извършват наблюдения, проучвания, анкетни
допитвания.
Оценката на изпълнението на плана ще се извършва на база следните показатели:
- съответствие на целите с потребностите на младите хора;
- ресурси за реализирането му;
- степен на постигане на целите;
- въздействие върху целевата група;
- устойчивост на ефекта върху целевата група.
Планът е отворен за промени и актуализация през целия период на действие..

VII. Ред и начини за осигуряване на информация и публичност на плана

Община Две могили

Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на
общината.
Реализирането на плана ще се отчита с изготвянето на отчет за изпълнението му и като
присъствие на младежката тематика в медиите.

Община Ценово
Популяризирането на приоритетите и инициативите в Общинския план за младежта ще
се осъществява, чрез публикации на електронния сайт на Община Ценово и чрез
медиите.

Община Борово
Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на
общината.
Реализирането на плана ще се отчита с изготвянето на отчет за изпълнението му и като
присъствие на младежката тематика в медиите.

VIII. Приложения

1.

Общински план за младежта на Община Русе

2.

Общински план за младежта на Община Сливо поле

3.

Общински план за младежта на Община Иваново

4.

Общински план за младежта на Община Две могили

5.

Общински план за младежта на Община Бяла

6.

Общински план за младежта на Община Ценово

7.

Общински план за младежта на Община Борово

8.

Общински план за младежта на Община Ветово

