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І. Въведение

Областният годишен план за младежта е програма и методика за
изпълнение на националната политика за младите 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 и активно 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 движение“ задава
актуалната европейска доктрина, насочена към подобряване на
образователните системи и улеснява навлизането на младите 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

ІІ. І.Анализ
на предизвикателствата
предизвикателствата
пред младежта
в
Анализ на
пред младежта
в Общините
област
Русе в област Русе
общините
Характерна особеност на младежката общност в Община Русе за
последните 20 години е нейната динамична промяна. В този период младите
хора формираха своите основни ценности в години на преход от
тоталитарна към демократична, от затворена към пазарно ориентирана
система. Като най-характерна черта сред младите се очертава стремежът
към независимост, себедоказване, самореализация 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.
Изследванията показват, че с нарастването на психологическата
независимост на младия човек все още остава силна неговата социална и
икономическа зависимост от семейната среда и родителите. Зад тези изводи
стоят обективни и субективни предпоставки, сред които най-силно
въздействие имат диспропорциите в трудовата заетост и дисбаланса на
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младежкия пазар на труда. По тези причини 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. В резултат на това се компрометира доверието във
възможностите на местната и държавна администрация да реши въпросите
за професионална реализация на младите хора в общността.
През последното десетилетие активността на младите хора радикално
се измести – от обществено-политическия живот към частния икономически
сектор. Въпреки това интересът на младежите към политическия живот не е
намалял. В периодите на политическа активност особено по време на
избори е осезаемо активизиране на младежкото гражданско и електорално
участие, което е заявка за промяна и подчертана загриженост за
европейското бъдеще на България.
В Община Русе има добре развито представителство на различни
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 семейна 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.
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Идентифицираните слабости са обусловени от негативните все още
демографски тенденции, от една страна, от недостатъчно 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 заложени в управленската
програма на кмета (2011-2015г.). 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 местната 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 този пръв по рода си
годишен общински план за младежта са база за формулиране на ясни цели и
конкретни действия, които Община Русе ще изпълнява в заложения
едногодишен период за първи път, следвайки местни правила и национални
норми разпоредени с първия Закон за младежта на Република България.
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.
Структурата на младежите в Община Ценово се разпределя по
следния начин.
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

По-голяма част от младите хора от Община Ценово продължават
образованието си в средни общообразователни или професионални
училища. Голяма част от младежите след завършване на формалното им
учене в училище не се възползват от възможностите на неформалното
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/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.
Безработните младежи в общината, регистрирани в Бюрото по труда
към края на 2012 г. са 91 или 18,9% от общия брой регистрирани. От тях:
двама с висше образование, 26 със средно образование, 14 с основно и 49 с
начално и по-ниско 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 е назначен един специалист в дирекция „Обща администрация” към
Община Ценово за срок от 9 месеца.
По проект „Ново начало - от образование към заетост” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” за придобиване на
професионален опит и практически умения чрез стажуване по
специалността за период от 6 месеца с определен от работодателя наставник
са назначени пет младежи от общината.
През 2012 г. младежите включени в програми за заетост със средства
от Европейския съюз - Схема „Развитие”, Проект „Нов избор - развитие и
реализация” и Проект „Подкрепа за заетост” са 34 от общо наети 265
безработни лица.
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 Община Ценово осигуряват
безплатен достъп до интернет, но компютрите и интернет се ползват повече
с развлекателна цел.
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.
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.
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 обезкуражяват, това пречи на тяхното
социално включване.
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Разгледаните възпитателни дела от Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2012 г.
обхващат осем деца от които три са непълнолетни.
На отчет в Детска педагогическа стая - гр. Бяла към 31.12.2012 г. се
водят 12 непълнолетни лица от Общината, като новозаведените през
годината са пет.
По данни броя на младите хора на възраст 15-29 г. към 2012 г.с
постоянен адрес в Община Борово 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 неконкурентноспособни 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 101 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 77 ученици. Работят по спечелен проект
за средищните училища.
В СОУ „Св.Кл.Охридски” за учебната 2012/2013 г. са записани и се
обучават 210 ученици 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 един спортен клуб –
по футбол. Развитието и осъществяването на спортната дейност се извършва
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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 позабележителен 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 пето
издание беше посетено от над 1600 участници от 64 населени места в
България.
През 2012 г. в МКБППМН - Борово е образувано едно възпитателно
дело. На територията на общината няма малолетни и непълнолетни
извършители с тежки престъпления.
Употребата на алкохол, тютюнопушенето и агресията съществуват
сред младите хора в общината. Данните с които разполагаме са само от
проведени 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 Борово 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”с капацитет от 8 места. Настанени са 8
лица. Държавно делегирана дейност.
3. Дневен център за деца с увреждания „Слънце” гр. Борово.
Капацитетът на дневния център е 20 места, настанени са 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.
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5. ДДЛРГ „Св. Иван Рилски” с. Брестовица, настанени деца и лица,
капацитетът е 37места, в момента са заети 36. Държавно делегирана
дейност.
6. ДЦДУ „Патиланци” с. Брестовица с капацитет 20 места, настанени
са 15 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, 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.
По данни от 2012г. броят на младите хора на възраст между 15-29г. с
постоянен адрес в Община Две Могили е следния:
Населено място
Две могили
Батишница
Бъзвец
Баниска
Помен
Могилино
Чилнов
Кацелово
Каран Върбовка
Широково
Пепелина

Възраст
15 – 29 г.
863
103
161
242
69
58
71
90
48
0
1

Нивото на безработица в общината е доста високо от икономически
активното население. Липсата на практически и трудов опит правят младите
хора завършили средно образование неконкурентноспособни 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.
Към 01.02.2011 г. броят на лицата с висше образование в Община Две
могили е 628 души или 7.0% от населението са вишисти. Това са значително
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по-ниски стойности спрямо относителния дял на вишистите в област Русе
(17.8%) и СЦР (16,35%). Лицата завършили средно образование са 3092
(34.5%), като относителният им дял за общината е по-нисък спрямо този за
областта (45.3%) и района за планиране (44,1%). Делът на лицата с начално
и по-ниско образование е 19.6%, който е по- висок спрямо този за област
Русе (11.8%).
Население и степен на завършено образование
Степен на завършено
образование

Никога
Незавър
Общин
непосеща
Общо
шено
а
вали
средн
висше
основно начално начално
училище
о
Две
могили

8952

628

3092

3306

1280

477

158

В гр. Две могили се намира ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” с филиал
в с. Кацелово, където се възпитават 147 деца
В ЦДГ „Първи юни” - с. Баниска с филиали в с. Бъзовец и с.
Батишница се възпитават 81 деца.
На територията на общината има две средищни училища - ОУ
„Христо Ботев”- с. Баниска и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”– в гр. Две
могили, в които транспортът е осигурен по транспортна схема към МОМН.
В ОУ „Хр.Ботев” с. Баниска се обучават 104 ученици. Работят по
спечелен проект за средищните училища и проект “Kвалификация на
педагогическите кадри”.
В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” за учебната 2012/2013 г. са
записани и се обучават 531 ученици в дневна форма.
Педагогическият персонал и учениците работят по спечелени проекти
и Национални програми:
- Проект по програма „Коменски - Училищни партньорства” с участие
на Испания, Турция, България;
- Проект „Транснационален механизъм за борба с трафика на хора в
Румъния и България” на КАРИТАС - Русе;
- 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;
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На територията на гр. Две могили е ПГСС „К. А. Тимирязев”, където
получават професионалното си образование 175 ученици в дневна форма на
обучение и 24 в самостоятелна форма.
Спечелени проекти и участия от ПГСС „К.А.Тимирязев” гр. Две
могили:
- проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС;
- проект „Ученически практики” по ОП „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС.
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 спортнотуристическо. За учебната 2012/ 2013 г. са сформирани общо 17 кръжочни
форми:
- 5 гр. музика;
- 5 гр.народни танци;
- 5 гр. Тенис на маса;
- 1 гр.турски фолклор;
- 1 гр.приложно изкуство;
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 (ОСК),
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
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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. Основна дейност на читалищата е развитието на
любителското художествено творчество.
През 2012 г. в МКБППМН - Две могили са образувани 10
възпитателни дела спрямо 2 малолетни и 6 непълнолетни лица. Участниците
в извършването на престъпление са 8 ученици, 7 от тях редовно
посещаващи училище без предишни противообществени прояви. Деянията
им са дребни кражби. Всички дела през отчетния период са приключени. За
7 ученици извършили противообществена проява не са получавани сигнали
или извършвали повторно деяния. 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
проведени анкети и разговори с млади хора от училищна възраст.
Изготвена и попълнена анкета: „Тютюнопушенето и Аз” от ученици
ІХ-Х клас. Резултатите от нея са следните: 52 % са отговорили „не пуша”;
32% - пушачи и 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 отговорувеличаване 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.
Социалните услуги в Община Две могили са:
1. Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/. Използва се част от
сграда, ремонтирана и обзаведена с помощ от УНИЦЕФ и там са настанени
15 младежи и девойки изведени от закритото ДДМУИ - с. Могилино.
Капацитета е 15 места, и е запълнен към момента.
2. Защитено жилище с. Могилино. Разкрито със Заповед № РД01 –
934/25.09.2009 г. на Изпълнителния директор на АСП. Капацитет 10 места.
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, като
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.
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5. „Обществена трапезария”- ежедневно доставяне на храна на
социално слаби с намалена работоспособност, възрастни и деца. С
капацитет - 50 бр. с източник на финансиране МТСП - фонд „Социално
подпомагане”.
Структурата на младежите в Община Ветово се разпределя по
следния начин:
Възраст
15-19
20-24
25-29
30-34
Общо:

Общо
409
394
368
402
1573

Мъже
216
224
204
216
860

Жени
193
170
164
186
713

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
млади 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 своите родители 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.

ІІІ. Приоритети и специфични цели за провеждане на
областна политика за младежта и мерки за постигането им
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Община Русе
Доктрината на ЕС за младежта изведе 5 основни приоритета, които
са базови и за настоящия Общински годишен план за младежта:
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
обществено-икономическия 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, полесен 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 активна гражданска позиция;
14


Насърчаване на взаимната солидарност и разбиране между
обществото и младите 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.
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;
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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;
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
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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.
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.
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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.
Община Две Могили
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.
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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.
Община Иваново
Приоритети
1. Приобщаване на младите хора към Европейските ценности.
2. Поощряване на гражданското участие в обществения живот на
страната.
3. Подобряване качеството на живот на младите хора в община
Иваново.
4. Подпомагане на всички младежки инициативи за реализиране на
полезни практически дейности.
5. Подпомагане на дейности и мероприятия за осмисляне свободното
време на младите хора.
Подцели
1. Развитие на местна политика за младежта.
2. Поощряване на самоорганизирането на младежите, създаване на
предпоставки за сформиране на младежки организации.
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. Създаване и прилагане 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.
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9. Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна
гражданска позиция и обществено полезна дейност.
10. Насърчаване на сътрудничеството между младежки организации
на местно, общинско ниво и национално ниво за защита на младежките
интереси и потребности.
Община Сливо поле
1. Развитие на общинската политика за младежта.
2. Поощряване на самоорганизирането на младежите, създаване на
предпоставки за сформиране на младежки организации.
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. Създаване и прилагане 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 активна
гражданска позиция и общественополезна дейност.
10. Насърчаване на сътрудничеството между младежки организации
на местно, общинско и национално ниво за защита на младежките интереси
и потребности.

ІV.
ОПИСАНИЕ
НА
ДЕЙНОСТИТЕ,
КОИТО
ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА
ОБЩИНА РУСЕ
Индикативен план Направление 1.Пълноценно участие на младите
хора в гражданския живот на Община Русе
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контро
л
Проучване
1
на
ОМД-Русе
Бюджет на 03.Месечен
1. мнението и
ОМД-Русе 04.2013
Годишен
нагласите
год.
20

младежите;

10.11.2013 г.
Бюджет на 02.ОМД-Русе 10.2013

Сформиране
2
на
2. клубове за
насърчаване на
участието на
младите хора в
местното
управление.
Осъществяване
3
3. на обучения,
семинари и
младежки
кампании;

ОМД-Русе

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

Община
Русе,
ОМД-Русе

Консултантска
4
4. програма на
Общината в
помощ на
младите хора за
административен
капацитет и
младежко
представителство
;
Организиране
5
на
5. информационни
кампании по
ключови въпроси
за младежкото
развитие и
перспективи в
Община Русе;
Сформиране
6
на
6. младежки групи
за местно
развитие

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

Организиране
7
на
7. конференции и
дискусионни

Месечен
Годишен

Месечен
Годишен

Община Русе,
Дирекция
„Култура и
образование”

Община
Русе

02.04.2013
год.
05.07.2013
год.
09.11.2013 г.
2013 г.

Община Русе,
Дирекция
„Култура и
образование”,
ОМД-Русе,
РИО, Русенски
университет

МОМН2013 г.
„Индикати
вна
програма
за
младежта”
, Бюджет
на ОМДРусе
Бюджет на 02.ОМД-Русе 12.2013 г.

Месечен
Годишен

МОМН2013 г.
„Индикати
вна

Месечен
Годишен

Месечен
Годишен

Месечен
Годишен
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форуми,
свързани с
предизвикателств
ата пред
младежката
общност;
Организиране
8
на
8. стажантски
програми за
придобиване на
административни
умения и
управленски
опит в публичния
сектор.

образование”,
ОМД-Русе

програма
за
младежта”,
Бюджет на
ОМД-Русе

Община Русе,
Дирекция
„Култура и
образование”,
ОМД-Русе,
Русенски
университет,
Агенция по
заетостта

Бюджет на 2013 год.
ОМД-Русе

Месечен
Годишен

Създаване
9
на
Община Русе,
Община
01.06.2013 Месечен
9. младежка
Дирекция
Русе
год.Годишен
програма на
„Култура и
31.12.2013
Община Русе за
образование”
год.
реализиране на
проекти в
областта на
науката,
културата и
изкуството
Индикативен план Направление 2. Информирани млади хора,
равнопоставен достъп до качествени услуги и възможности за
развитие
Дейност
Организация Ресурси
Период
Контрол
Проучване
1
на
ОМД-Русе
Бюджет на 03.
Месечен
1. мнението и
ОМД-Русе
04.2013
Годишен
нагласите на
год.
младежите;
10.11.2013.
Разработване
2
и
ОМД-Русе
Бюджет на 2013 год. Месечен
2. разпространение
ОМД-Русе
Годишен
на
информационни
материали,
свързани с
интересите и
потребностите на
младежите в
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3.

4.

5.

6.

7.

7.

Община Русе.
Организиране
3
на
дискусионни
форуми, свързани
с актуални
въпроси за
развитието на
младите хора в
общината;
Създаване
4
на
клубове, центрове
и партньорски
мрежи за
актуална,
систематизирана
и достъпна
информация за
младежката
общност;
Изграждане
5
на
Младежки
информационноконсултантски
центрове
(МИКЦ);
Създаване
6
на
младежки център
за култура и дебат
„Русе – кандидат
за Европейска
столица на
културата’2019”
Обучения,
7
семинари и
информационни
кампании за
запознаване с
публичните
институции и
правата на
младите хора ;
Изграждане
8
на
Интернет
платформа за

ОМД-Русе

02.07.2013
год.
09.12.2013.

Месечен
Годишен

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

2013 год.

Месечен
Годишен

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

Община
Русе,
ОМД-Русе

2013 год.

Месечен
Годишен

Община
Русе,
ОМД-Русе

04.02.201
331.02.201
3год.

Месечен
Годишен

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

2013 год.

Месечен
Годишен

МОМН01.06.201
„Индикатив 3на програма 31.12.201

Месечен
Годишен

Община
Русе,
Дирекция

Бюджет на
ОМД-Русе
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култура и
образование

8.

Развитие
9
на
ЕВРОДЕСК и
интерактивни
форми на
информационен
обмен.

„Култура и
образование”
, ОМД-Русе,
Русенски
университет
МОМН, РИО
Община
Русе,
Дирекция
„Култура и
образование”
, ОМД-Русе
Община
Русе,
Дирекция
”Култура и
образование”
, ОМД-Русе,
РИО,

за
младежта”,
Община
Русе

3год.

МОМН2013 год.
„Индикатив
на програма
за
младежта”,
Бюджет на
ОМД-Русе
МОМН2013 год.
„Индикатив
на програма
за
младежта”,
Бюджет на
ОМД-Русе

Месечен
Годишен

Предоставяне
1
на
Месечен
9. индивидуални,
Годишен
семейни или
групови
консултации за
превенция на
рисково и
девиантно
поведение;
Индикативен план Направление 4. Стимулиране и популизиране на
неформалното образование сред младите хора в Община Русе
Дейност
Организация Ресурси
Период
Контрол
Проучване
1
на
ОМД-Русе
Бюджет на 2013 год. Месечен
1. мнението и
ОМД-Русе
Годишен
нагласите на
младежите;
Разработване
2
и
ОМД-Русе
Бюджет на 2013 год. Месечен
2. разпространение
ОМД-Русе
Годишен
на
информационни
материали,
свързани с
неформалното
образование.
Организиране
3
на ОМД-Русе
МОМН2013 год. Месечен
3. дискусионни
„Индикатив
Годишен
форуми,
на програма
информационни
за
клубове свързани
младежта”,
с възможностите
Бюджет на
за неформално
ОМД-Русе
образование на
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младите хора в
общината;
Организиране
4
на
4. акции, събития,
кампании, дебати,
дискусии за
популяризиране
на неформалното
образование и
неговата роля за
формиране на
новите ценностикреативност,
комуникативност
и лидерски
умения;
Развитие
5
на Клуб
5. „Младежки
парламент”
Развитие
6
на Клуб
6. „Европейско
развитие и
младежка
мобилност”
Развитие
7
на Клуб
7. „Екология и
спорт”
Развитие
8
на Клуб
8. „Здравеопазване”
Клуб
9
9. „Европейско
развитие и
младежка
мобилност”
Развитие
1
на Клуб
10 „Образование,
култура и
изкуство”
Развитие
1
на Клуб
11 „Противообществ
ени прояви и
закрила на
детето”
Индикативен план

Община
Русе,
Дирекция
„Култура и
образование”
, ОМД-Русе,
ОДЦКИРусе,
НПО

МОМН2013 год.
„Индикатив
на програма
за
младежта”,
Бюджет на
ОМД-Русе

Месечен
Годишен

ОМД-Русе

Бюджет на
ОМД-Русе

2013 год.

Месечен
Годишен

ОМД-Русе

Бюджет на
ОМД-Русе

2013 год.

Месечен
Годишен

ОМД-Русе

Бюджет на
ОМД-Русе

2013 год.

Месечен
Годишен

ОМД-Русе

Бюджет на
ОМД-Русе
Бюджет на
ОМД-Русе

2013 год.

Месечен
Годишен
Месечен
Годишен

ОМД-Русе

Бюджет на
ОМД-Русе

2013год.

Месечен
Годишен

ОМД-Русе

Бюджет на
ОМД-Русе

2013год.

Месечен
Годишен

ОМД-Русе

Направление

5.

2013 год.

Развитие

на

младежко
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доброволчество
Дейност
Проучване
1
на
1. мнението и
нагласите на
младежите за
участие в
доброволчески
кампании;
Изграждане
2
на
2. система за
търсене и
предлагане на
доброволци в
различни
институции, НПО
и др.
Разработване
3
на
3. програма за
младежко
доброволчество и
правила за
признаване на
доброволчеството
Развитие
4
на Клуб
4. „Доброволец” в
ОМД-Русе

5.

6.

Организация
ОМД-Русе

Ресурси
Бюджет на
ОМД-Русе

Период
2013год.

Контрол
Месечен
Годишен

ОМД-Русе

Бюджет на
ОМД-Русе

2013 год.

Месечен
Годишен

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

МОМН2013 год.
„Индикатив
на програма
за
младежта”,
Бюджет на
ОМД-Русе
МОМН2013 год.
„Индикатив
на програма
за
младежта”,
Бюджет на
ОМД-Русе
Бюджет на 2013 год.
ОМД-Русе

Месечен
Годишен

Бюджет на
ОМД-Русе

Месечен
Годишен

ОМД-Русе

Организиране
5
на ОМД-Русе
общински
информационни
кампании за
популяризиране
на
доброволчеството
Сформиране
6
на
ОМД-Русе
младежки групи
за развитие на
местното
доброволчество.
развитие на

Месечен
Годишен

Месечен
Годишен
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7.

8.

Младежката
банка и
дарителския фонд
Организиране
7
на ОМД-Русе
доброволчески
акции на младежи
в сферата на
социалните
дейности, работа
с деца, екология,
спорт, здраве и
др.
Изпращане
8
на
ОМД-Русе
доброволци по
програми на ЕС в
чужбина и
посрещане на
чуждестранни
доброволци в
Община Русе
Организиране
9
на ОМД-Русе
общоградски
доброволчески
конкурс
„Златната метла”

Бюджет на
ОМД-Русе

03.04.2013.
10.11.2013.

Месечен
Годишен

Бюджет на
ОМД-Русе

2013 год.

Месечен
Годишен

МОМН2013 год. Месечен
9.
„Индикатив
Годишен
на програма
за
младежта”,
Бюджет на
ОМД-Русе
Индикативен план Направление 6 По-добро разбиране и познаване на
проблемите на младежта
Дейност
Организация Ресурси
Период
Контрол
1
Проучване
на
ОМД-Русе
Бюджет на 2013г.
Месечен
1.
мнението и
ОМД-Русе
Годишен
нагласите на
младежите за
степента на
диалогичност и
обратна връзка с
публичните
институции
2
Разработване
на ОМД-Русе
Бюджет на 2013 г.
Месечен
2.
информационни
ОМД-Русе
Годишен
материали и
наръчници за
работата на
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3.

4.

5.

младежките
работници, за
насърчаване
признаването на
младежката
работа в
обществото
3
Младежки
дискусионни
форуми и
конференции за
популяризиране
на работата в
мрежа и
обмяната на
опит сред
младежките
работници;
4
Организиране
на
общински
информационни
кампании за
стимулиране на
толерантност,
разбирателство,
диалог и
взаимодействие
и между
общностите
5
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

ОМД-Русе

МОМН2013 г.
Индикативн
апрограма
за
младежта,
Бюджет на
ОМД-Русе

Месечен
Годишен

ОМД-Русе

2013 г.

Месечен
Годишен

МОМН2013 г.
Индикативн
а програма
за
младежта,
Бюджет на
ОМД-Русе

Месечен
Годишен

Община
Русе,
Дирекция
„Култура и
образование”
, ОМД-Русе
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

потребности
6
Организиране
на
събития,
конкурси и
фестивали
6Конкурс за
изработване на
картичка,
посветена на 14
февруари
„Валентинка”
6
Фестивал
на
снежните
фигури

6Конкурс рецитал
българска
поезия „За да я
има България”
6
Конкурс
за есе и
рисунка
„Водата-извор
на живот”,
посветен на
международния
ден на водата –
22 март
6
Балетен
конкурс
„Танцуваща
река”
6
Фолклорен
фестивал
„Северина”
6
Национална
панорама
„Всемир на
таланти”

Община
Русе,
Дирекция
„Култура и
образование”
ОМД-Русе
Бюджет на
ОМД-Русе

2013 г.

Месечен
Годишен

14.02.
2013 г.

Месечен
Годишен

Община
РБ „Любен
Русе,
Каравелов”
Дирекция
„Култура и
образование”
,РБ „Любен
Каравелов”
ОМД-Русе
Бюджет на
ОМД-Русе

02.2013
год.

Месечен
Годишен

03.03.
2013 г.

Месечен
Годишен

ОМД-Русе

Бюджет на
ОМД-Русе

22.03.
2013 г.

Месечен
Годишен

ОМД-Русе

Бюджет на
ОМД-Русе

04.2013 г. Месечен
Годишен

ОМД-Русе

Бюджет на
ОМД-Русе

04.2013 г. Месечен
Годишен

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

Бюджет на
ОМД-Русе,
ОДЦКИРусе
Сдружение
„Духовно

05.2013 г. Месечен
Годишен
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

6Международен
пътуващ
фестивал на
младежкото
творчество
„Русе-Венеция”
2013
6Национален
ученически
театрален
фестивал
„Климент
Михайлов”
6Фестивал за
съвременна
градска култура
„Аз, градът”
6Рок фест „Дунав
рок”

6Национален
конкурс „Моят
малък свят – на
сънища богат”
6
Фестивал
за
млади поп и рок
изпълнители

ОДЦКИ-Русе
Община
Русе,
Дирекция
„Култура и
образование”

огледало”
Община
05.2013 г.
Русе,
Дирекция
„Култура и
образование
„Фестивале
н Център
„Кърнолски
”
Бюджет на 05.ОМД-Русе
06.2013 г.
и ОДЦКИРусе

Община
Русе,
Дирекция
„Култура и
образование”
ОМД-Русе,
ОДЦКИ-Русе
Община
ОПРР
Русе,
Дирекция
„Култура и
образование”
ОМД-Русе
Бюджет на
ОМД-Русе
Програма
„Младежта
в действие”
на ЕС
ОМД-Русе
Бюджет на
ОМД-Русе
ОМД-Русе

20.

6„Екс Либрис”
фестивал

РБ „Любен
Каравелов”
ОМД-Русе

21.

6Национална
Хорова среща

Месечен
Годишен

06.2013 г. Месечен
Годишен

06.2013 г. Месечен
Годишен

06.2013 г. Месечен
Годишен

Бюджет на 10.2013 г.
ОМД-Русе
Програма
„Младежта
в
действие”на
ЕС
РБ „Любен 10.Каравелов” 11.2013 г.
Бюджет на
ОМД-Русе

Месечен
Годишен

Месечен
Годишен

Месечен
Годишен

11.2013 г. Месечен
Годишен
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

6Международен
конкурс за
спортни танци –
ноември
6
Фестивал
на
книгата

ОМД-Русе

Община
Русе,
Дирекция
„Култура и
образование”
РБ „Любен
Каравелов”
7
Организиране
на ОМД-Русе
акции, събития,
кампании,
дебати дискусии
за по-добра
връзка между
младите хора и
публичните
институции за
по-резултатен
диалог и
адекватни
решения за
младежта
8
Организиране
на Община
обучения
Русе,
семинари и
Дирекция
конференции за „Здравни и
здравословния
социални
начин живот
дейности”,
сред младите
ОМД-Русе
хора.
9
Организиране
на ОМД-Русе
менторство и
стажуване.
1Електронно
приобщаване на
младите хора в
малките
населени места
на територията

Община
Русе,
Дирекция
„Здравни и
социални
дейности”

Бюджет на
ОМД-Русе

11.2013 г. Месечен
Годишен

РБ „Любен
Каравелов”
Програма
„Глобални
библиотеки
”

11.2013 г. Месечен
Годишен

Бюджет на
ОМД-Русе

2013 г.

Месечен
Годишен

МОМН2013 г.
„Индикатив
на програма
за
младежта”

Месечен
Годишен

Програма
2013 г.
„Младежта
в
действие”на
ЕС
МОМН2013 г.
„Индикатив
на програма
за
младежта”
Бюджет на

Месечен
Годишен

Месечен
Годишен
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28.

29.

на общината към
интерактивната
комуникация на
местната
младежкла
общност и
социалните
мрежи за
превенция
насоциалното
изключване
1
Сформиране
на
работни групи
между социални
работници
и
младежки
работници;
за приобщаване
на младите хора
в социален риск
и възпитаване на
съпричастност
на младите хора
към политиките
за социално
включване
1
Разработване
и
разпространение
на
информационни
и обучителни
материали за
сексуално и
репродуктивно
здраве

ОМД-Русе

ОМД-Русе

Община
Русе,
Дирекция
„Здравни и
социални
дейности”
ОМД-Русе

МОМН2013 г.
„Индикатив
на програма
за
младежта”
Бюджет на
ОМД-Русе

Месечен
Годишен

Община
Русе,
Дирекция
„Здравни и
социални
дейности”
ОМД-Русе

МОМН2013 г.
„Индикатив
на програма
за
младежта”,
Бюджет на
ОМД-Русе

Месечен
Годишен

ОБЩИНА БЯЛА
1.Социо-културни дейности
Дейност

Период за изпълнение Организатори

Отбелязване на Ден на

14 Февруари 2013 год. БМЧК, Община Бяла
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влюбените - Свети
Валентин
Подпомагане на
Февруари 2013 год.
училищата за създаване на
фанфарен и духов
оркестри и оркестър от
блок-флейти.

Община
училища

Бяла,

Отбелязване на
празника „Баба Марта”

01 Март 2013 год.

Община Бяла

Изложба на рисунки на
тема „Ден на майката”

08 Март 2013 год.

Община Бяла

Създаване на мажоретен
състав

Април 2013 год.

Община
училища

„БАТЕР”- фестивал на
етническото
многообразие.

Май 2013 год.

Община Бяла

Празник на БМЧК

08 Май 2013 год.

БМЧК, Община Бяла

Детски карнавал по повод
1 Юни „Ден на детето”

01 Юни 2013 год.

Община Бяла,
училища и ЦДГ

Седмица на мобилността

Септември 2013 год.

Община Бяла,
училища

Коледна благотворителна
акция „И аз искам да
празнувам”

12-19 Декември 2013
год.

Община Бяла,
училища, БМЧК,
младежи доброволци

Бяла,

2. Образование - формално и неформално
Тренингови обучения по
метода „Връстници
обучават връстници”
на нови членове на БМЧК

текущо през годината

Община Бяла , БМЧК

Отбелязване на
международен ден на
земята – засаждане на
дръвчета

22 Април 2013 год.

Община
Бяла,училища
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Провеждане на състезание Юни 2013 год.
по компютърни игри.

Община Бяла,
училища

3. Социална и здравна защита:
Тренингови обучения по
училищата по метода
„Връстници
обучават връстници”

текущо през годината

Община Бяла,
училища, БМЧК

Обучителни семинари на
тема „Насилие, агресия и
трафик на хора”

текущо през годината

Община Бяла,
МКБППМН, училища

Турнир по силов многобой Май 2013 год.

Община Бяла,
училища

Ден на спорта

17 Май 2013 год.

Женски футбол

Юни 2013 год.

Община Бяла

Състезание по колоездене

Юни 2013 год.

Община Бяла,
училища

Организиране на кампания Септември 2013 год.
за
доброволно кръводаряване

БМЧК, Община Бяла

Кампания по повод 1
Декември – Световен ден
за борба срещу СПИН

1 Декември 2013 год.

Община Бяла,
МКБППМН, училища

Коледен турнир – футбол
на малки вратички

Декември 2013 год.

Община Бяла

4. Равнопоставеност и антидискриминация
Отбелязване на Ромската
Нова година – Василица

13 Януари 2013 год.

Билярден турнир

Община Бяла
Община Бяла

Радиопредаване по повод
Международния ден на
ромите

8 Април 2013 год.

Община Бяла

Организиране на

текущо през годината

Община Бяла
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дискусионни форуми
„Толерантност в
отношенията”
Отбелязване на
Международен ден на
толерантността

16 Ноември 2013 год.

Община Бяла,
МКБППМН

Отбелязване на
Международен ден на
правата на човека

10 Декември 2013 год. Община Бяла,
МКБППМН

Включване на младите
хора в европейски
програми за заетост

текущо през годината

Община Бяла, ДБТ

Организиране
дискусионни форуми с
младежи за обсъждане на
идеи и предложения

текущо през годината

Община Бяла

Община Ценово
ДЕЙНОСТ
)

ПЕРИОД

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

Проучване
1
мнението и нагласите
на младежите
Информационна
2
кампания за
създаване на младежка
организация в Община Ценово и
младежки клубове
Организиране
3
на младежки и
ученически конкурс/ написване на
съчинение, есе на тема ”Какво
знаем за Балканската война?”
Включване
4
на ученици и младежи
в кампанията „Да изчистим за
един ден нашето селище”

текущ

Община Ценово

текущ

Младежка
инициативна
група
Община Ценово
Читалища
Училища
Община Ценово

№
1.
2.

3.

4.

месец март

месец април

Читалища
Училища
Община Ценово

35

Инициативи, свързани с 22 април
–5Световен ден на Земята –
5. почистване и облагородяване на
зелени площи. Засаждане на
дръвчета. Организиране на
конкурс за рисунка /графит/ по
ЕКО тема
Организиране
6
на екскурзия до
6. град Русе с наградените участници
в конкурса, проведен във връзка с
100 години от Балканската война.
Включване
7
доброволно на
7. младежите в подготовката и
провеждането на Празник на
Община Ценово – 2 април 2013 г.
Турнир
8
по стрийт фитнес
8.
24
9 май – Ден на славянската
9. писменост и култура

месец април

Читалища
Училища
Община Ценово

месец април

Читалища
Училища
Община Ценово

месец април

Училища
Читалища
Община Ценово

месец април

Община Ценово

месец май

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

Световен
1
ден за борба с
10. тютюнопушенето

31 май

Световен
1
ден за борба с
11. наркотичната зависимост

26 юни

Организиране
1
и провеждане на
12. кръгла маса с представители на
институции, работещи с деца и
младежи и други по проблемите на
насилието и агресията сред
младите хора.
Организиране
1
на лятна програма
13. за учениците и младите хора спортни състезания и турнири,
конкурс за рисунки, походи и
екскурзии
Провеждане
1
на състезание с
14. ученици и младежи „Най- богат
улов?” във връзка с 29 юни – Ден

месец юни

месеци юни,
юли и август

Община Ценово
Читалища
Училища

месец юни

Училища
Община Ценово
Читалища
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на река Дунав
Включване
1
на младежи и ученици
15. в подготовката и провеждането на
VІІ – Фолклорен събор „ Ценово
пее и танцува”
Провеждане
1
на кампания сред
16. учениците и младите хора от
ромски произход по сексуално
възпитание и семейно планиране –
лекции, брошури, срещи
Коледна
1
среща с младежите в
17. общината.
Турнир
1
по тенис на маса
18.
Турнир
1
по футбол на малки
19. вратички
Турнир
2
по шахмат
20.

месец
септември

месец
ноември

месец
декември
месец
декември
месец
декември
месец
декември

Община Ценово
Читалища
Младежка
организация
Училища
Община Ценово

Община Ценово
Читалища
Училища
Община Ценово
Община Ценово
Община Ценово

Община Борово
Дейности

Програми,
Отговорни Срок за Финан
инициативи и институци изпълне сиране
кампании
и
ние
1
2
3
4
5
1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКТАТА АКТИВНОСТ И
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
Стажуване в общинска
Създаване на
Община
През
По
администрация
възможност за
Борово
годинат програ
стажуване по
а
ми
стажантски
програми
Създаване на ефективни
Организиране на Директор Април
Не е
връзки и насърчаване на
информационна на
необхо
сътрудничество между
среща с
училища
димо
работодатели и училище работодатели
Подпомагане на
-09 май – Ден на Община
Май
Не е
младежки инициативи
Европа
Борово
Август
необхо
свързани с отбелязването -12 август –
СОУ
Ноемвр димо
на Международни дни
Международен
НЧ
и
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ден на младежта
-08 ноември –
Европейски ден
на младежта и
др.
2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И
КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Актуална и достъпна
Обновяване на Община
През
информация, насочена
интернет
Борово
годината
към широк кръг от
страниците на
интереси и потребности
общината за
младежки
проекти,
програми,
стипендии и
др.
възможности
Конкурс за
Написване на Община
Юни
непубликувана поетична стихотворение Борово
творба
и поема
Читалища

Участие във фестивали

Участие в Празничните
дни на Община Борово

1. VІ
фолклорен
фестивал « От
Дунав до
Балкана»

Община
Борово
Читалища

Септемв
ри

Концерт на
Община
Септемв
Формация
Борово
ри
„Ритмика” и
Читалища
ТС „Искрица”
Отбелязване Световен
Концерт на
Читалища
1Октомв
ден на музиката
читалищните
ри
групи
3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
Информация по
Беседи от мед.
През
въпросите на сексуалното Специалисти
Мед.
годината
и репродуктивното
БЧК
специалисти
здраве, превенция на
Общински
в училища
болести, предавани по
координацион БЧК
полов път,
ен екип

Не е
необх
одимо

Общи
нски
бюдж
ет
Читал
ища
Общи
нски
бюдж
ет,
Читал
ища
Не е
необх
одимо
Читал
ища

Не е
необх
одимо
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информационна кампания
за родители и ученици за
рак на шийката на
матката
Превантивни кампании за 20 ноември –
пътна безопасност
Международе
н ден на
жертвите от
пътнотранспортни
произшествия.
Беседи и срещи
Училище за
родителиролята,
ценностите и
добродетелите
на
християнското
семейство
Разработване и
Отбелязване
разпространение на
на 1 декември
здравна информация
– Ден за
съпричастност
към
засегнатите от
ХИВ/СПИН
Превантивна работа с
Срещи и
младежи
беседи
правонарушители.
Кампании за
преодоляване на
негативните тенденции
сред младите хора

Запознаване
със ЗБППМН

Стимулиране на детския
и младежкия спорт

Организиране
и провеждане
на общински
етапи
„Ученически
игри”
Градски
футболен

Училища
РУ
„Полиция”

Ноември Не е
необх
одимо

Община
21
Не е
Борово
Ноември необх
Училищно,
одимо
църковно,чи
-талищно
настоятелств
о
Училища,
МКБ,
ППМН,
МБЧК

1
Не е
Декемвр необх
и
одимо

Община
Борово,
МКБ,
ППМН
Община
Борово,
МКБ,
ППМН,
Училища
Община
Борово

През
Не е
годината необх
одимо

Община
Борово

През
Общи
годината нски

През
Не е
годината необх
одимо
Май

Общи
нски
бюдж
ет
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турнир
„Ден на
Община
предизвикател Борово,
ството”(участи СОУ, ЦДГ
е на ученици,
учители,
родители)
Шах, футбол,
волейбол,
тенис на маса,
подвижни
игри
„Общински
Община
турнир по
Борово,
тенис на маса” Училища
4. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Насърчаване
и БМЧКОбщина
подпомагане на участие Усъвършенств Борово,
на българските младежи в ане
на БМЧК в
училища
младежко доброволчество работата
по
привличане,
мотивиране и
задържане на
доброволци на
Български
младежки
Червен кръст
Изграждането БМЧК в
на отряд от
училища
доброволци на
БМЧК – към
Младежкия
авариен екип –
Русе които да
осъществява
дейности
свързани с
обучения,
системни
тренировки и

Май

бюдж
ет
Общи
нски
бюдж
ет

1
Учил
Ноември ища

През
Не е
годината необх
одимо

През
годинит
е

Не е
необх
одимо
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Осигуряване
на
подходящо обучение и
квалификация на млади
доброволци

Популяризиране
поддържане на
практики

и
добри

участия в
акции в акции
Организиране БЧК
и провеждане
на обучения с
екипа от
професионали
сти 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
Издаването на Училища,
табла
и БМЧК
раздаването на
материали
с
цел превенция
за:
18.10
–
европейски
ден за борба с
трафика
на
хора
01.12
–
международен
ден за борба с
болестта
СПИНраздаване на
безплатни

През
Не е
годината необх
одимо

Октомвр
1
Декемвр
и

Не е
необх
одимо
Не е
необх
одимо
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материали
Оказване
на Община
През
хуманитарна
Борово,
годината
помощ на лица БЧК
и семейства,
пострадали в
следствие на
природни
бедствия
и
катастрофи.
Международен ден на Хигиенизиран
22
Община
е, залесяване,
Април
Земята
Борово,
доброволческа
Училища
кампания
5. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА
МЛАДИТЕ ХОРА
Кампания за
Организиране Община
12
популяризиране на
и провеждане Борово,
Октомвр
местното самоуправление на седмица на Училища
и
и местната
отворените
администрация по повод врати – 12
Октомври
Ден
на
българската
община.
6. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ
МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Проучване на
Провеждане
Община
Април
потребностите,
на срещи Борово
интересите и желанията
разговори с
на младите хора
млади хора от
селата
Насърчаване на
Празници на
Община
През
инициативи на младежите местния бит и Борово,
годината
в малките населени места. култура
кметства

Не е
необх
одимо

Учил
ищата

Не е
необх
одимо

Общи
на
Боров
о
Общи
на
Боров
о,
кметс
тва

7. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ
ДИАЛОГ
Насърчаване и
Запознаване с
толерантност между
традициите и Читалища
През
Не е
отделните етнически
фолклора на
Училища
годината необх
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общности

отделните
одимо
етнически
общности
8. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА
НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Насърчаване активното
Информацион Секретар на През
Не е
участие на младите хора в но
МКБ,
годината необх
превантивни програми и
образователни ППМН
одимо
кампании
кампании на
МКБППМН
Информацион МКБ,
Май
Не е
на кампания
ППМН
необх
одимо
Отбелязване
МКБ,
16
Бюдж
Международе ППМН,
Ноември ет
н ден на
Училища
МКБ
толерантностт
ППМ
а
Н
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.
Разработване на проекти за реализиране на
младежки дейности.

Организатори
2

ОбС
ОбА
Младежки организации,
клубове, съвети
Училища
ОбА
Младежки организации,
клубове, съвети
Училища
Популяризиране участието на младежите в ОбА
реализирането на проекти чрез семинари, кръгли Младежки организации,
маси, обучения, издаване на информационни клубове, съвети
материали /брошури, мултимедийни продукти/.
Медии
Реализиране „Ден на младежите –таланти”, по
ОбА
повод празника на град Елхово и КоледноУчилища
Новогодишните празници.
ОбДК
Организиране и провеждане на общински етапи
ОбА
на Ученически игри, викторина „Да запазим
Училища
децата на пътя” и други регламентирани прояви. ОбДК
Спортни клубове
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Организиране и провеждане на благотворителни
базари за:
- 1 март;
- Великден;
- Коледа.
Превантивни кампании за пътна безопасност - 20
ноември
– Международен ден на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

РУ „Полиция”
ОбА
Училища
ОбДК
Читалища

Училища
ОбДК
РУ”Полиция”
Младежки организации,
клубове, съвети
Младежки инициатива, организирани по повод:
ОбА
- 9 май – Ден на Европа ;
Училища
- 12 август – Международен ден на младежта.
ОбДК
Младежки организации,
клубове, съвети
Реализиране на проект за изграждане на нова ОбА
спортна инфраструктура.
Организиране на прояви по различни спортове
ОбА
през месеца на спорта .
ОбДК
Училища
Спортни клубове
Реализиране на спечелени проекти за осмисляне Училища
на свободното време на младите хора.
Спортни клубове
ЮЛНЦ
Отбелязване на 1 юни – Международен ден
ОбА
детето.
ОбДК
Участие в инициативи по програмата „Учене през ОбА
целия живот”.
ОбДК
Училища
Отбелязване на 1 декември - Ден за
ОбДК
съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН
Училища
Младежки организации,
клубове, съвети
Инициативи, свързани с 22 април – Световен ден ОбА
на Земята – почистване и облагородяване на
Училища
зелени площи.
Младежки организации,
клубове, съвети
Превантивна работа с младежи правонарушители. МКБППМН
Училища
Кандидатстване по програмата „Старт в
ОбА
кариерата”, Компонент 1.
Информационни кампании за популяризиране на Д „БТ”
44

програми за младежка заетост.
Кампании за преодоляване на негативните
тенденции сред младите хора

РУ „Полиция”
Училища
Младежки организации,
клубове, съвети
МКБППМН

Община Две Могили
Дейности

Програми,
Отговорни
Срок за
Финанси
инициативи
институции
изпълнение ране
и кампании
1
2
3
4
5
1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
Стажуване в
Създаване на Община Две
През
По
общинска
възможност за могили
годината
програми
администрация
стажуване по
стажантски
програми
Създаване на
Организиране Директори на Април
Не е
ефективни
на
училища
необходи
връзки и
информацион
мо
насърчаване на
на среща с
сътрудничество работодатели
между
работодатели и
училище
Подпомагане на - 09 май – Ден Община Две
Май
Община
младежки
на Европа
могили
Август
Две
инициативи
- 12 август –
ОДКМКБПП Ноември
могили
свързани с
Международе МН
отбелязването на н ден на
Международни
младежта
дни
- 08 ноември –
Европейски
ден на
младежта и
др.
2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И
КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Актуална и
Обновяване
Община Две
През
Не е
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достъпна
информация,
насочена към
широк кръг от
интереси и
потребности

Конкурс за
непубликувана
поетична творба
Участие във
фестивали

Участие в
Празничните
дни на Община
Две могили

Отбелязване
Световен ден на
музиката

на интернет
страниците на
общината за
младежки
проекти,
програми,
стипендии и
др.
възможности
концерт на
ромска
вокална група
„Ланомен”
Написване на
стихотворение
и поема

могили

годината

необходи
мо

Община Две
могили

Април

Общинск
и бюджет

Община Две
могили
Читалища

Юни

1. ІV
Фолклорен
фестивал
„Жива вода”
с. Каран
Върбовка
2. VІ
фолклорен
събор „Орлова
чука”
Международе
н детски
фолклорен
фестивал „С
фолклора от
миналото заедно в
бъдещето”
Концерт на
ОДК

Община Две
могили
Кметство
Каран
Върбовка
Община Две
могили
Читалище
ОДК

Юни
Август

Общинск
и бюджет
Читалищ
а
Община
Две
могили
Кметство
Каран
Върбовка
Община
Две
могили

Община Две
могили
ОДК
Читалища

Август

Общинск
и бюджет

Община Две
1 Октомври
ОДК
могили
ОДК
Читалища
3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
Информация по Беседи от мед. Мед. сестри в През
Не е
въпросите на
сестри
училища
годината
необходи
сексуалното и
БЧК
БЧК
мо
репродуктивнот
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о 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

20 ноември –
Международе
н ден на
жертвите от
пътнотранспортни
произшествия.
Беседи и срещи Училище за
родителиролята,
ценностите и
добродетелите
на
християнското
семейство
Разработване и
Отбелязване
разпространение на 1 декември
на здравна
– Ден за
информация
съпричастност
към
засегнатите от
ХИВ/СПИН
Превантивна
Срещи и
работа с
беседи
младежи
правонарушител
и.
Кампании за
Запознаване
преодоляване на със ЗБППМН
негативните
тенденции сред
младите хора
Стимулиране на Организиране

Училища
Ноември
РУ ”Полиция”
ОДК

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

Община Две
могили
МКБППМН

През
годината

Не е
необходи
мо

Община Две
могили
МКБППМН
Училища

През
годината

Не е
необходи
мо

Община Две

Февруари

Общинск
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детския и
младежкия
спорт

и провеждане могили
на общински
етапи
„Ученически
игри”
Градски
Община две
Февруарифутболен
могили
Март
турнир на
малки врати
„Ден на
Община Две
Май
предизвикател могили, СОУ,
ството”
ПГСС, ОДК,
(участие на
ЦДГ
ученици,
учители,
родители)
Шах, футбол,
волейбол,
тенис на маса,
подвижни
игри
„Общински
Община Две
1 Ноември
турнир по
могили
тенис на маса” ОСК
4. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Насърчаване и БМЧКОбщина Две
През
подпомагане на Усъвършенств могили
годината
участие
на ане
на БМЧК в
българските
работата
по училища
младежи
в привличане,
младежко
мотивиране и
доброволчество задържане на
доброволци на
Български
младежки
Червен кръст

и бюджет

Изграждането БМЧК в
на отряд от
училища
доброволци на
БМЧК – Две
Могили към
Младежкия
авариен екип

Не е
необходи
мо

През
годините

Общинск
и бюджет
Общинск
и бюджет

ОСК

Не е
необходи
мо
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Осигуряване на
подходящо
обучение
и
квалификация на
млади
доброволци

Популяризиране
и поддържане на
добри практики

– Русе които
да
осъществява
дейности
свързани с
обучения,
системни
тренировки и
участия в
акции.
Организиране БЧК
и провеждане
на обучения с
екипа от
професионали
сти по
психосoциалн
а подкрепа
при БАК, с
представители
от ОУПБЗН,
пожарната и
полиция по
първа
долекарска
помощ и
психосоциалн
а подкрепа с
цел
компетентнот
о им участие в
спасителни
екипи при
бедствия
Издаването на Училища
табла
и БМЧК
раздаването
на материали
е
цел
превенция за:
18.10
европейски
ден за борба с
трафика
на

През
годината

Не е
необходи
мо

Октомври
1 Декември

Не е
необходи
мо
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хора
01.12
международен
ден за борба с
болестта
СПИН
раздаване на
безплатни
материали
Оказване на
Община Две
През
Не е
хуманитарна
могили
годината
необходи
помощ на
БЧК
мо
лица и
семейства,
пострадали в
следствие на
природни
бедствия и
катастрофи.
Международен
Хигиенизиран Община Две
22 Април
Община
е, залесяване, могили
Две
ден на Земята
доброволческа Училища
могили
кампания
5. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА
МЛАДИТЕ ХОРА
Кампания за
Организиране Община Две
12 Октомври Не е
популяризиране и провеждане могили
необходи
на местното
на седмица на Училища
мо
самоуправление отворените
и местната
врати –12
администрация
октомври –
по повод
Ден на
българската
община.
6. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ
МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Проучване на
Провеждане
Община Две
Април
Община
потребностите,
на анкета
могили
Две
интересите и
„Имам идея” с
могили
желанията на
млади хора от
младите хора
селата
Насърчаване на
инициативи на

Празници на
местния бит и

Община Две
могили

През
годината

Община
Две
50

младежите в
култура
кметства
могили
малките
кметства
населени места.
7. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ
ДИАЛОГ
Насърчаване и
Концерт на
Община Две
Април
Общинск
толерантност
ромска
могили
и бюджет
между
вокална група
отделните
„Ланомен”
етнически
Запознаване с ОДК
През
Не е
общности
традициите и
годината
необходи
фолклора на
мо
отделните
етнически
общности
8. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА
НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Насърчаване
Информацион Секретар на
През
Не е
активното
ноМКБППМН
годината
необходи
участие на
образователни
мо
младите хора в
кампании на
превантивни
МКБППМН
програми и
Информацион МКБППМН
Май
Не е
кампании
на кампания
РУП- Две
необходи
могили
мо
Отбелязване
МКБППМН
16 Ноември
Бюджет
Международе Училища
МКБПП
н ден на
МН
толерантностт
а
Община Иваново
1.СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност
№

1.

Време на
провеждане

Отбелязване Деня на влюбените 14 Февруари
–1Свети Валентин. Концерти по 2013 год.
населени места от самодейни
колективи

Отговорни за
провеждане на
дейността
Читалища,
експерт
Младежки
дейности
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Отбелязване на празника „Баба 01 Март 2013
Марта”
2
– благотворителен базар год.
2.

3.

Литературно-музикални
рецитали,
3
изложба на рисунки в
училища и читалища под
надслов „ Ден на майката”

4.

Великденски благотворителни
дни
4
–
боядисване
на
великденски яйца – изложба.

5.

Тържествено отбелязване деня
на
славянската
писменост,
култура
5
и просвета – училищни
концерти, карнавални шествия

6.

7.

8.

9.

Преглед
6
на художествената
самодейност
на
общински
празник „Децата на поломието
– празник под манастира”
Ползване спортната база на
училищата и спортните обекти в
населените
7
места на общината
за игри и отмора през
ваканционните дни
Ползване базата на читалищата
и библиотеките в населените
места
8
на общината за занимания
по интереси от младите хора
през ваканцията
Преглед на художествената
самодейност
на
общински
празник
9
„От Поломието до
Дунав, заедно” ДЕН
НА

Училища,
Читалища,
експерт
Младежки
дейности
08 Март 2013
Училища,
год.
Читалища,
експерт
Младежки
дейности
Април 2013 год. Училища,
Велики
Читалища,
четвъртък
експерт
Младежки
дейности
24 Май 2013 год. Училища,
Читалища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Май 2013 год.
Читалища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Юли – Август
Училища,
2013 год.
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Юли – Август
Читалища,
2013 год.
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Август 2013 год. Читалища,
Младежки
организации,
експерт
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ОБЩИНАТА
Тържествено отбелязване Деня 1 Ноември 2013
на Народните будители – год.
училищни
1
концерти, шествия,
10. поднасяне на венци.

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

2. СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ЗАЩИТА

1.

2.

3.

4.

Обучения в училищата по
метода
1
„Връстници обучават
връстници” – по заявени от
младите хора теми по интереси,
както и теми актуални и
значими за обществения живот
Провеждане на беседи за
запознаване
2
с начините за
предпазване от рак на млечната
жлеза и маточната шийка

Обучителни
семинари
в
училищата на общината и
младежките организации
на
теми:
3
„Насилие и агресия”
„Трафик на хора”
„Престъпления
срещу
личността”
Обучителни
семинари
в
училищата на общината и
младежките
4
организации
на
тема: „Опасностите в интернет
пространството”

през годината по
график-изготвен
от ръководствата
на училищата

Училища, БМЧК,
Младежки
организации,
МКБППМН,
експерт
Младежки
дейности
Февруари 2013
Медицински
год.
специалисти,
БМЧК,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
през годината по РУП
–
Две
график-изготвен Могили,
от РУП-Две
МКБППМН,
Могили
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Април 2013 год. РУП
–
Две
Могили,
МКБППМН,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
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5.

6.

7.

8.

Кампания по повод Световния 31 Май 2013 год. Училища, БМЧК,
ден
5 за борба с тютюнопушенето
МКБППМН,
– излети, спортни игри
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Отбелязване на Световния ден Септември 2013 Училища, БМЧК,
на
6 Първа помощ
год.
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Кампании за безопасност на
Март 2013 год.
РУП
–
Две
движението
7
– „Водачи на МПС Ноември 2013
Могили,
и пешеходци, бъдете разумни на год.
Училища,
пътя!”
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Кампания по повод 1 Декември 1Декември 2013 Училища, БМЧК,
–8Световен ден за борба срещу год.
Младежки
СПИН
организации,
експерт
Младежки
дейности
3. РАВНОПОСТОВЕНОСТ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ

1.

Провеждане на кръгла маса на 15 Март 2013
тема „Заедно за ограничаване на год.
противообществените
1
прояви
сред младите хора”

2.

Отбелязване на Международния 8 Април 2013
ден
2 на ромите – изложба „Бит и год.
култура на ромите”

РУП
–
Две
Могили,
МК
БППМН,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
РУП
–
Две
Могили,
МКБППМН,
Училища,
Младежки
организации,
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3.

4.

експерт
Младежки
дейности
Отбелязване на Международния 16 Ноември 2013 Училища,
ден
3 на толерантността
год.
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Отбелязване на Международния 10 Декември
Училища,
ден
4 на правата на човека
2013 год.
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Община Сливо поле
1.СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

1.

Дейност
№

Време на
провеждане

Отбелязване Деня на влюбените –
1
Свети
Валентин. Концерти по
населени места от самодейни
колективи
Отбелязване на празника „Баба
2
Марта”
– благотворителен базар

14 Февруари
2013 год.
01 Март 2013
год.

2.
Състезание – Викторина „Аз съм 02 Март 2013
3
българче”
год.
3.

4.

Литературно-музикални рецитали, 08 Март 2013
4
изложба
на рисунки в училища и год.
читалища под надслов „ Ден на
майката”

Отговорни
за
провеждане
на дейността
Читалища,
експерт
Младежки
дейности
Училища,
Читалища,
експерт
Младежки
дейности
Училища,
Читалища,
експерт
Младежки
дейности
Училища,
Читалища,
експерт
Младежки
дейности
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

„Пролет е дошла”
5
Рисунка
на асфалт
Спортни игри

22 Март 2013
год.

Училища,
Читалища,
експерт
Младежки
дейности
Великденски благотворителни дни Април 2013 год. Училища,
–6 боядисване на великденски яйца Велики
Читалища,
– изложба.
четвъртък
експерт
Младежки
дейности
Празник на БМЧК
08 Май 2013
БМЧК,
7
год.
експерт
Младежки
дейности
Отбелязване Деня на Европа – 09 Май 2013
Младежки
8
спортна
щафета
год.
организации,
Училища,
експерт
Младежки
дейности
Тържествено отбелязване деня на 24 Май 2013
Училища,
славянската писменост, култура и год.
Читалища,
9
просвета
– училищни концерти,
Младежки
карнавални шествия
организации,
експерт
Младежки
дейности
Общински празник по повод 1 юни 01 Юни 2013
Детски
„Ден на детето” – рисунка на год.
градини,
1
асфалт,
спортни игри, карнавал
Училища,
Читалища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Ученически футболен турнир – 22 – 23 Юни
Училища,
„Здравей ваканция”
2013 год.
Младежки
1
организации,
експерт
Младежки
дейности

56

12.

13.

Ползване спортната база на Юли – Август
училищата и спортните обекти в 2013 год.
1
населените
места на общината за
игри и отмора през ваканционните
дни
Ползване базата на читалищата и Юли – Август
библиотеките в населените места 2013 год.
1 общината за занимания по
на
интереси от младите хора през
ваканцията
Преглед
на
художествената 14 Август 2013
самодейност
в
дните
на год.
1
Сливополския
панаир

14.

15.

Провеждане на народни борби с 18 Август 2013
участието на призьори от наши и год.
1
международни
първенства в дните
на Сливополския панаир

Младежки футболен турнир
1
гости-участници
от Румъния
16.

с 26 – 27
Октомври 2013
год.

17.

Тържествено отбелязване Деня на 1 Ноември 2013
Народните будители – училищни год.
1
концерти,
шествия., поднасяне на
венци

18.

Коледна благотворителна акция „И 10 – 20
1 искам да празнувам”
аз
Декември 2013
год.

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
57

организации,
експерт
Младежки
дейности

1.

2.

3.

4.

5.

2. СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ЗАЩИТА
Обучения в училищата по метода през годината по
1
„Връстници
обучават връстници” график-изготвен
– по заявени от младите хора теми от ръководствата
по интереси, както и теми на училищата
актуални
и
значими
за
обществения живот
Обявяване
на
фотоконкурс
2
„Превенция
на наркоманията” до
26 юни

Провеждане на беседи за
3
запознаване
с начините за
предпазване от рак на млечната
жлеза и маточната шийка

Обучителни семинари на тема
4
„Младите
хора и възможности за
реализация на пазара на труда”

Обучителни
семинари
в
училищата
на
общината
и
младежките организации на теми:
5
- „Насилие и агресия”
- „Трафик на хора”
- „Престъпления срещу
личността”

Училища,
БМЧК,
Младежки
организации,
МКБППМН,
експерт
Младежки
дейности
Февруари 2013
Училища,
год.
БМЧК,
Младежки
организации,
МКБППМН,
експерт
Младежки
дейности
Февруари 2013
Медицински
год.
специалисти,
БМЧК,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Март 2013 год.
ДБТ – Русе,
Юни 2013 год.
ДСП – Русе
Октомври 2013
ИРМ – Сливо
год.
поле, експерт
Младежки
дейности
през годината по РУП – Сливо
график-изготвен поле,
МК
от РУП-Сливо
БППМН,
поле
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
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6.

7.

Обучителни
семинари
в
училищата
на
общината
и
6
младежките
организации на тема:
- „Опасностите в интернет
пространството”

Отбелязване на Ден в памет на
7
жертвите
на СПИН – изложби за
превенция срещу СПИН.

Пролетна кампания за доброволно
8
кръводаряване
8.

9.

10.

Кампания по повод Световния ден
9 борба с тютюнопушенето –
за
излети, спортни игри

Кампания
по
повод
Международния ден за борба с
1
наркоманията
– обявяване на
победителите от фотоконкурса
„Превенция на наркоманията” –
изложба
от
снимки
на
участниците във фотоконкурса
Вело походи
1
здраве!”

11.

„Движи

се

за

дейности
Април 2013 год. РУП – Сливо
поле,
МК
БППМН,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
18 Май 2013 год. Училища,
БМЧК,
МКБППМН,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Май 2013 год.
БМЧК,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
31 Май 2013 год. Училища,
БМЧК,
МКБППМН,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
26 Юни 2013
Училища,
год.
БМЧК,
МКБППМН,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Юли 2013 год.
Училища,
Август 2013 год. БМЧК,
Младежки
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12.

13.

14.

15.

1.

организации,
експерт
Младежки
дейности
Отбелязване на Световния ден на Септември 2013 Училища,
1
Първа
помощ
год.
БМЧК,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Провеждане на обучителна
Април 2013 год. Медицински
1
дейност
сред младите хора за
Октомври 2013
специалисти,
предпазване от най-честите
год.
БМЧК,
заболявания
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Кампании за безопасност на
Март 2013 год.
РУП – Сливо
1
движението
– „Водачи на МПС и Ноември 2013
поле,
пешеходци, бъдете разумни на
год.
Училища,
пътя!”
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Кампания по повод 1 декември – 1Декември 2013 Училища,
1
Световен
ден за борба срещу год.
БМЧК,
СПИН.
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
3. РАВНОПОСТОВЕНОСТ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ
Провеждане на кампания
1
„Утвърждаване
на толерантни
междуетнически отношения” –
беседи, ролеви игри

Януари 2013 год. Училища,
Читалища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
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2.

3.

4

5.

6.

Провеждане на кръгла маса на 15 Февруари
тема „Заедно за ограничаване на 2013 год.
2
противообществените
прояви сред
младите хора”

РУП – Сливо
поле,
МК БППМН,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Провеждане на кръгла маса на 7 Март 2013 год. Училища,
3
тема
„За новата роля на ромската
Читалища,
жена
в
семейството
и
в
Младежки
обществото”
организации,
експерт
Младежки
дейности
Провеждане на беседи, дискусии и Април 2013 год. РУП – Сливо
кръгли маси с участието на
Юни 2013 год.
поле,
4
юристи,
представители на
Октомври 2013
МК БППМН,
правоохранителните органи за
год.
Училища,
недопускане „езика на омразата”
Младежки
сред младите хора
организации,
експерт
Младежки
дейности
Отбелязване на Международния 8 Април 2013
РУП – Сливо
5 на ромите – изложба „Бит и год.
ден
поле,
МК
култура на ромите”
БППМН,
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Организиране на дискусионен Май 2013 год.
РУП – Сливо
6
форум
„Не на насилието и
поле,
МК
дискриминацията – с акцент върху
БППМН,
жените и децата”
Училища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
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7.

8.

9.

Концерт от представители на Октомври 2013
7
различните
етноси в общината год.
„Различни, но заедно”.

Читалища,
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Отбелязване на Международния 16 Ноември 2013 Училища,
8 на толерантността
ден
год.
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности
Отбелязване на Международния 10 Декември
Училища,
9 на правата на човека
ден
2013 год.
Младежки
организации,
експерт
Младежки
дейности

V. Организация и координация на дейностите за постигане
на целите
Община Бяла
Тясното сътрудничество и координацията между Общинска
администрация – Бяла и другите институции в общината и извън нея е от
изключително важно начение за ефективното реализиране на плана за
действие:
1.
Община Бяла
2.
РЗИ – Русе
3.
РУП на МВР – Бяла
4.
Европейски информационен център – Русе
5.
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:
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- 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
- 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.
Община Иваново
Реализирането на Програмата е осъществимо при сътрудничеството
на младежките структури в общината с местната власт и поделенията на
държавни институции, ангажирани с младежките 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 Сливо поле

63

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

VІ. 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 дейностите се
осъществява от Дирекция „Култура и Образование” и Дирекция „Здравни и
социални дейности” в Община Русе и ръководителите на ОМД-Русе и
ОДЦКИ-Русе.
Мониторинг на текущото изпълнение на бюджета се осъществява от
Дирекция „Финасово-стопански дейности” в Община Русе, а Националният
център „Европейски младежки програми и инициативи” е наблюдаващ
орган по финансираните проекти и верифициране на постигнатите
резултати.
Наблюдение на текущи дейности и проекти, финансирани по
„Индикативна програма за младежта” на МОМН се извършва и от Дирекция
„Младеж” в съответствие с функциите, описани в Устройствения правилник
на МОМН.
Оценка
Предвижда се да бъдат осъществени междинна и крайна оценки на
изпълнението на Общинския годишен план за младежта в Община Русе за
установяване на съответствието, ефективността и устойчивостта на
планираните и реализирани дейности.
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 2013 година в Община Бяла е разработен в
резултат на планирани инициативи и подлежи на актуализация през
годината, на база ново постъпили предложения за дейности.
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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;
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;

Ред и
и начини
на информация
и публичност
VІІ.VІ.Ред
начиниза осигуряване
за осигуряване
на информация
и
наплана
публичност на плана
Община Ценово
Популяризирането на приоритетите и инициативите в Общинския
план за младежта ще се осъществява, чрез публикации на електронния сайт
на Община Ценово.
Община Борово
Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет
страницата на Общината.
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Реализирането на плана ще се отчита с изготвянето на отчет за
изпълнението му и като присъствие на младежката тематика в медиите.
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.

VІІІ. Приложения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общински план за младежта на Община Русе
Общински план за младежта на Община Бяла
Общински план за младежта на Община Ценово
Общински план за младежта на Община Борово
Общински план за младежта на Община Ветово
Общински план за младежта на Община Две могили
Общински план за младежта на Община Иваново
Общински план за младежта на Община Сливо поле
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