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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Общински план за младежта на Община Елена е разработен в изпълнение и в
съответствие със Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2012-2020 г.
Тези два документа формират държавната политика на младите хора в съответствие с
приоритетите за тяхното развитие. Планът очертава общинската политика в младежката
област, представя анализ на текущото състояние, както и действията, които трябва да
бъдат предприети.
Дейностите в плана са насочени към подрастващите и младите хора на възраст от 15 до 29
години, без оглед на тяхната расова, етническа и социална принадлежност.
II. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
1.

Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Елена;

2. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за
младежта и мерки за постигането и;
3. Предвидени дейности, които допринасят за постигане на целите на общинския
план;
4.

Организация и координация на дейностите за постигане на целите;

5. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за
младежта;
6.

Ред и начин за осигуряване на информация и публичност на общинския план.

1. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА
ЕЛЕНА
1.1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите
хора в община Елена.
Населението на община Елена по данни на служба ГРАО – Елена към 15.12.2019 г. е 9
808 души, от които 5 780 живеят в града и в селата.
1.1.1. Достъп до образование.
Услугите в сферата на образованието на територията на община Елена се предоставят от
5 училища и 5 детски градини - в гр. Елена - СУ „Иван Н.Момчилов”, НУ „Ил.
Макариополски”, ДГ „Радост“; с. Майско - ОбУ „Отец Паисий“, ДГ „Приказен свят“; в с.
Константин - ОУ „Отец Паисий“, ДГ „Щастливо детство“; в с. Беброво - ОУ „Христо
Ботев“, ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ и с. Каменари ДГ „Мир“.
За учебната 2019-2020 г. броят на учениците в община Елена е 788, разпределени както
следва:
№
1
2
3
4
5

Населено място
Елена
Елена
Майско
Константин
Беброво

Име на училището
СУ „Ив. Момчилов”
НУ „Ил. Макариополски”
ОбУ „Отец Паисий”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Христо Ботев”
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Брой ученици
473
73
155
63
24
3

Три от училищата са средищни - СУ „Иван Н. Момчилов” , НУ „Иларион
Макариополски” в гр. Елена и ОУ „Христо Ботев” с. Беброво. В училищата има условия и
е създадена целодневна организация на учебния процес, а за пътуващите ученици е
осигурено и хранене. Ежедневно се осигурява безплатен транспорт по четири обходни
маршрута към средищните училища на 167 пътуващи деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст от 15 населени места в общината.
В СУ „Иван Н. Момчилов“ и ОбУ „Отец Паисий“ с Майско се разкриват профилирани
паралелки, които да отговарят на търсенето и професионалната ориентация. За 2019 г. в
средното училище в града са разкрити две професионални паралелки - ГЛС „Техник-лесовъд“
и „Ресторантьор“. В училището в село Майско се разкри професионална паралелка „Работник
в заведения за хранене и развлечения“. Завършващите ще имат възможност да започнат
работа по специалностите си, тъй като в общината има недостиг на работници с такъв
профил.
На територията на общината функционират Център за подкрепа за личностно развитие и
Школа по изкуствата, където учащите имат възможност да се занимават с дейности по
интереси и да развиват таланта си.
Въпреки задоволителното общо образователно равнище, се наблюдава нарастване на
неграмотността, причина за която е нередовното посещение на училище, липсата на
мотивация за получаване на знания. Това явление е характерно най-вече за младежите от
ромски произход, чиито родители живеят и работят в чужбина. Те финансово осигуряват
децата си, но липсва ефективен контрол. Не са единични случаите, в които родителите
вземат децата при себе си, където не посещават училище, и когато се върнат, повтарят
класа или са преминали възрастта за задължителното обучение.
1.1.2. Заетост.
По отношение намирането на работа чрез Бюрото по труда, за 2019 г. 93 младежи на
възраст до 29 г. са започнали работа. Голяма част от тях се трудят в туристическия бранш.
Успешна е реализацията на млади хора в сферата на услугите - ресторантьорство,
хотелиерство, готварство, което се случва и благодарение на утвърждаването на
общинския център и по-малки населени места като привлекателна туристическа
дестинация. Многобройните хотели и къщи за гости вече са предпочитани целогодишно и
това изисква по-голям персонал. Хубава е тенденцията за утвърждаване на семейния
бизнес, в който се включат вече образовали се и придобили квалификация млади хора.
Всяка година Община Елена провежда конкурс за наемане на младежи, работещи в
Туристическия информационен център като гидове за гостите на града през летните
месеци.
По данни на Бюрото по труда – филиал в гр. Елена към 31.12. 2019 са регистрирани 42
безработни в младежка възраст.
Възраст
до 19 г. вкл.
20 - 24 г.
25 - 29 г. вкл.

Регистрирани
безработни
0
13
29

Жени

Мъже

0
10
18

0
3
11
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По-голямата част от регистрираните безработни младежи са със средно, основно или пониско образование.
Възраст

Общ брой

Висше
образование

до 19 г. вкл.

0

0

0

Основно или
по-ниско
образование
0

20 - 24 г.

13

5

1

7

25 - 29 г. вкл.

29

9

8

12

Средно
образование

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Нови възможности за
младежка заетост” в община Елена е започнал работа 1 човек.
1.1.3. Трудова мобилност.
Голяма част от населението на възраст между 15-29 г. напуска община Елена, а друга част
пътуват от селата до общинския център. Младежите, които пътуват от селата към града,
работят в частния сектор – хотелите, къщите за гости и в преработващите предприятия.
Като основна причина за напускането на страната се посочва ниският жизнен стандарт,
безработица и липсата на перспектива. Голяма част от младите еленчани, намерили
постоянна работа в чужбина, са между 15 и 29 години, жители са на селата, с ниска
квалификация, предимно представители на малцинствата.
1.1.4. Трудови права.
Една част от младите хора нямат желание за продължаване на образованието. При тях
липсва мотивация за трудова дейност и за включване в курсове за обучение и
квалификация. Те търсят почасова или сезонна работа, работа в чужбина, нямат желание
за постоянна заетост или по трудов договор. По този начин те остават неинформирани
относно трудовите си права и съществува риск да попаднат в сивия сектор на
икономиката.
1.1.5. Нагласи към предприемачество.
Предприемаческата култура сред младежите в общината все още не е добре развита. Сред
основните причини са липсата на стартов капитал, на ясна и устойчива визия за развитие в
краткосрочен план, непознаване на бизнес средата и др. Единични са случаите на
предприемачество сред младите хора. Ориентирано е към селското стопанство и туризма.
1.1.6. Квалификация и преквалификация.
Този достъп се осъществява чрез Бюрото по труда, като се дава възможност на младежите
да бъдат включвани по различни програми и проекти с цел обучение, квалификация и
преквалификация. Това им дава възможност да бъдат по-конкуретни на пазара на труда и
по-лесно да си намират работа.
1.2. Достъп до информация и качествени услуги.
Достъпът до информация е много важен фактор за развитието на всяка личност.
Познаването на информационните технологии дава предимство на тези, които ги ползват,
за осведомяване в областите, представляващи интерес.
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Информационни услуги за младежи предоставят Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция
„Социално подпомагане“, Общинска администрация, читалищата и библиотеките в
населените места.
Ползването на компютър и интернет са ключови характеристики на днешното младо
поколение. Нарастването на дела младежи, които могат да работят с компютър, е
значително. Достъпът до интернет вече е възможен и от съвременните телефони,
проблемът е, че рядко младите хора търсят информация, касаеща квалификация,
европейски програми, свободни работни места.
1.3. Насърчаване на здравословен начин на живот.
Както в национален мащаб, така и в община Елена се наблюдават тревожни тенденции
относно здравословния статус на населението. След напускане на училище голяма част от
младите хора прекратяват заниманията си със спорт, а ежедневието им се характеризира с
ниска физическа активност. През последните години особено голямо внимание се отделя
на насърчаването на здравословния начин на живот и на превантивните мерки поспециално по отношение на злоупотребата с алкохол и цигари, използването на
наркотични вещества, затлъстяването, насилието и др.
В Дирекция „Социално подпомагане - Елена към момента са регистрирани 24 младежи на
възраст от 15 до 29 години с трайно намалена работоспособност, разпределени както
следва:
№
1
2
2
3
4
5

Населено място
гр. Елена
с. Майско
с. Константин
с. Каменари
с. Илаков рът
с. Беброво

Брой лица с намалена
трудоспособност
11
5
3
2
2
1

1.3.1. Достъп до здравеопазване.
Здравеопазването в общината е представено само от извънболнична медицинска помощ.
Здравната инфраструктура в общината включва филиал на Център за спешна медицинска
помощ - Велико Търново и „Медицински център I-Елена” ЕООД, които се помещават в
сградата на бившата болница в гр. Елена. На територията на общината функционират 4
частни аптеки и една оптика, които също са съсредоточени в общинския център.
Първичната медицинска помощ е организирана като система, включваща мрежата от
лекарски практики, финансирани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). По
данни на РЗИ-Велико Търново към 31.12.2019 г. на територията на общината са
регистрирани 5 индивидуални практики за първична медицинска помощ, 1 индивидуална
практика за специализирана медицинска помощ, 5 индивидуални практики за първична
помощ по дентална медицина и 1 медицински център. Всички те са крайно недостатъчни
и не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване, особено в
по-малките населени места. „Медицински център I - Елена” ЕООД е лечебно заведение за
оказване на специализирана доболнична медицинска помощ. В състава на центъра работят
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2020 г.
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лекари със специалности: хирургия, гастроентерология, ендокринология, дерматология,
офталмология и физиотерапия. Към центъра съществува добре оборудвана физиотерапия
и лаборатория. Медицинският център работи по договор с НЗОК.
1.3.2. Употреба на психотропни вещества, алкохол и цигари.
За съжаление, употребата на алкохол, цигари и наркотици се увеличава през последните
години. Голяма част от младите хора редовно употребяват алкохол и цигари. МКБППМН
работи по все повече случаи на младежи, хванати с незаконно притежание на наркотични
вещества за собствена употреба. Необходимо е обединяване усилията на училище,
семейство и общество за работа в посока намаляване злоупотребата с алкохол, цигари и
наркотици. Не е тайна, че има родители, които предоставят прекалена свобода и
финансови средства на децата си, което е предпоставка за търсене на по-силни
изживявания от страна на младежите, а не са редки и случаите на противообществени
прояви от тяхна страна.
Ежегодно МКБППМН, РЗИ и БМЧК провеждат инициативи, свързани със здравословния
начин на живот, както и дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците. В
училищата също се работи по програми в тази насока.
1.3.3. Физическа активност и спортни занимания.
В община Елена има регистрирани спортни клубове по джудо, борба, лека атлетика,
ориентиране и два футболни клуба. Към Туристическо дружество функционират клубове
по интереси: ски-туризъм, спортно катерене, пешеходен туризъм и велотуризъм. През
изминалата година всички, с изключение на спортния клуб по ориентиране /защото беше
регистриран в края на 2019 г./, са развивали дейност и са участвали в състезания и
шампионати на територията на цялата страна. Общият брой на активно трениращите
младежи е между 200-250.
В спортно – туристическия календар на общината бяха заложени около 20 събития, в
които активно участие взимат младежите от цялата община. По предложение на ученици в
Календара на спортните събития бе включен турнир по бадминтон, а състезанията,
включени в детската лятна академия са разнообразни по характер, но обединени в едно повишаване физическата култура на младите и стремеж към по-здравословен начин на
живот. Радващо е, че в масовото преплуване на Дунав през юли месец, се включват все
повече млади хора от общината, така е в турнирите по футбол, където гостуват
футболисти от други градове и правят истински оспорвана битката за призовите места.
1.3.4. Достъп до спортни обекти, съоръжения и до други възможности за масов спорт.
Младите хора възможност безвъзмездно да ползват стадионите в гр. Елена, селата
Константин и Майско, както и площадката за фитнес на открито, която се намира на
територията на парк „Калето”.
Положителна тенденция е младите хора да спортуват неорганизирано, спонтанно, и това
става възможно благодарение на прекрасните условия, които предлага стадион „Чумерна“
за любителите на футбола, тенис на корта, волейбола, леката атлетика, фитнеса. През 2020
година ще отвори врати за безплатно ползване и скейтборд площадка, изградена с
общински средства по предложение на млади хора от Елена.
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1.3.5. Достъп до информация за превенция на рискови практики и здравословен
начин на живот.
В регистрираните здравни кабинети в детските градини и училищата медицинските
специалисти работят съвместно с РЗИ за промоция на здравето и профилактика на
болестите и оказват първа долекарска помощ на децата и учениците. Ежегодно се изнасят
лекции от здравни специалисти, посветени на здравословния начин на живот и хранене. В
селата Беброво и Майско работят здравни медиатори, които също предоставят
информация и материали за начините, които спомагат за запазване на здравето.
МКБППМН и БМЧК организират и провеждат информационни кампании за превенция на
тютюнопушенето, употребата на алкохолни и наркотични вещества.
1.4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение.
За нуждите на децата и младежите в неравностойно положение, с цел пълноценно
социално включване, в община Елена работят Дневен център за деца и младежи с
увреждания, Център за ранна интервенция на уврежданията, Център за настаняване от
семеен тип за лица с умствена изостаналост в с. Илаков рът и Център за настаняване от
семеен тип за деца.
Дневният център за деца и младежи с увреждания предоставя услуги както на деца и
младежи с ментални увреждания, така и на деца и младежи, които имат само физически
увреждания с капацитет 36 места. Целта е да се допринесе за задоволяване на социалните,
медицинските и образователни потребности на децата и младежите с интелектуални
затруднения и физически увреждания в общината, а това да доведе до подобряване
качеството на техния живот и до социалната им интеграция и адаптация.
В Центъра за ранна интервенция на уврежданията се предоставяне психологическа
подкрепа, консултиране на бъдещи и настоящи млади родители за формиране и развитие
на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа
с деца и родители. С тази дейност се цели развитие на родителския капацитет, комплексна
подкрепа и консултиране на родителите от уязвимите групи за полагане на грижи за
децата, подобряване благосъстоянието на децата от уязвими групи от общината, чрез
предоставяне на комплекс от услуги. Целта е подкрепа на семействата в грижа за децата,
справяне със семейните проблеми, създаване и развитие на родителски умения и ресурси
за пълноценно социално включване и реализация. Увеличаване на възможностите за
социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения - общуване,
изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, развиване на родителски умения;
улесняване достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на
мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране.
Потребителите на Центъра за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост
са 12. Услугата предлага на потребителите да живеят в обстановка, близка до семейната
среда, да получават адекватни на състоянието си грижи и да се подготвят за
самостоятелен живот. Част от потребителите на центъра са трудово ангажирани.
Всяка година освен традиционните грижи и занимания, децата и младежите участват в
различни конкурси и мероприятия и конкурси организирани не само от общината и от
други градове от страната.
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1.5. Младежко доброволчество.
Сред младите хора се забелязва тенденция за нарастване на популярността и значението
да бъдеш доброволец. Все повече младежи се включват като доброволци при
организиране на събития и провеждане на благотворителни инициативи.
Младежкото доброволчество в община Елена се изразява в дейността на Български
младежки червен кръст. Броят на доброволците от БМЧК се увеличава и към момента е
около 30, но се наблюдава падане на възрастовата граница /между 13-18 години/.
Съвместно с МКБППМН младите червенокръстци организират кампании срещу СПИН-а,
дрогата, агресията. По инициатива на младежите се провеждат благотворителни акции за
подпомагане на деца и младежи в неравностойно положение.
С решение на Общинския съвет в края на месец септември 2016 г. в община Елена е
сформирано и функционира доброволно формирование „ДФ – ЕЛЕНА 2016“. Част от
членовете му са млади хора, които изпълняват следните основни дейности по защитата на
населението в случай на възникнало бедствие - оповестяване; спасителни операции;
ограничаване и ликвидиране на пожари; операции по издирване и спасяване; извършване
на неотложни аварийно-възстановителни работи; оказване на първа долекарска помощ на
пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации и други операции, свързани
със защитата.
В Деня на доброволеца съвместно с РСПБЗН представители на формированието
организираха демонстрации пред ученици с цел да провокират у младежите желание за
включване в подобен вид доброволческа дейност.
1.6. Гражданска активност на младите хора.
Към момента в община Елена няма регистирана младежка организация. Младите хора
проявяват по-голям интерес към спортните клубове, предпочитат да се изявяват в
неформални среди – събирания с приятели, интернет клубове, форуми и чатове.
Възможностите за пълноценно участие в гражданския живот и процеса на взимане на
решения се изразяват в организирането на „Дни на младежко самоуправление”. Те се
провеждат в общинска администрация и в СУ „Ив. Момчилов” – гр. Елена. Кметът
предоставя възможността на ученици да поемат символично управлението на общината за
един ден. В училището ученици стават директори, учители, охранители, като им се дава
възможност да вземат решения, да правят прадложения. В средното училище има
ученически съвет и училищен омбудсман, които защитават правата и интересите на
подрастващите.
Друга възможност, която се предоставя на младежите, е да дадат свои предложения за
разходване на средствата по инвестиционната програма за финансиране на капиталови
разходи. След като се направят предложенията, младежите присъстват на общественото
обсъждане на бюджета на общината и защитават своите проекти. По този начин миналата
година беше направена площадка за скейтборд в близост до градския стадион.
През 2019 г. беше проведена инфоработилница, в която на младежите от общината беше
разяснено как могат да се възползват от възможностите, които ни предоставя Европа, как
да участват в международни проекти, защо си струва да се интересуват от тях и как да
бъдат активни.
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1.7. Младите хора в малките населени места и селските райони.
Достъп до образование в малките населени места и селските райони има - в три села
Майско, Константин и Беброво, където функционират едно Обединено, две основни
училища и детски градини. Приоритет е учениците да се задържат в училище до
завършване на основното си образование, като не малка част от тях продължават
обучението си в СУ „Иван Момчилов” гр. Елена, което разполага с добре уредено
общежитие за желаещите да не пътуват ежедневно.
Положителен е и фактът, че все повече млади семейства се установяват да живеят в
общинския център, но и в по-големите села. Условия за децата и учениците има и в наймалките махалички - за тях е осигурен безплатен транспорт да най-близката средищна
градина или училище.
Достъпът до информация в малките населени места и селските райони се осъществява
чрез кметствата, кметските наместничества и читалищата. В общината има 19 читалища,
от които 2 са в общинския център, а останалите 17 в селата. Важно е да се отбележи, че
интернетът вече е достъпен и в най-малките селища, в някои от читалищата в селата се
предоставя безплатен достъп до компютър. В град Елена и в село Беброво библиотеките
работят по програмата „Глобални библиотеки”. В малките населени места единствено
читалищата предоставят информация, периодичен печат, книги и привличат млади хора за
по-пълноценното осмисляне на свободното време, като организират различни инициативи.
1.8. Развитие на междукултурния и международния диалог.
Ежегодно младежи от СУ „Иван Н. Момчилов“ вземат участие в световните състезания по
креативен дизайн Microsoft Office Specialist World Championship и Adobe Certified
Associate World Championship в Ню Йорк.
В XXIII Старопланински събор „Балкан фолк 2019“, провеждан под егидата на
Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAFF, продуцентите на Balkan Folk
Academy, Euro Folk Academy и журито, удостоиха Танцов състав „Балканджийче“ да
представят българските народни изкуства в Международен танцов фестивал в гр. Sasso di
castalda - Италия, който се проведе в периода 12-19 юли 2019 г.
Пътуването беше част от програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението,
младежта и спорта в Европа - Еразъм+.
1.9. Ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
За изминалата година по данни на РУ МВР 34 лица на възраст между 15-29 г. са
извършили престъпления на територията на общината. Станали се 15 пътнотранспортни
произшествия, с участието на младежи, от които 14 леки и 1 тежко ПТП с 1 загинал и 4
ранени.
За превенция на престъпността сред младите хора Общината работи в координация с
МКБППМН, РУ МВР, Детската педагогическа стая, Прокуратурата, Отдел „Закрила на
детето, училищните ръководства, кметовете на кметства. Взаимодействието между
отделните институции и специалистите, които работят с младежи с рисково поведение, е
насочено към осъществяването на корекционно - възпитателна работа и професионална
подкрепа на деца и юноши с девиантно поведение, както и на техните семейства.
Осъществява се професионална работа с агресивните деца, децата с асоциално поведение,
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деца в риск и други, насочени от отдел ”Закрила на детето” – гр. Елена. Важна роля се
отдава на превантивната дейност чрез организиране на различни спортни събития,
конкурси, изложби, обучения и др., които да предпазят младите хора от отклонения в
морала и правните норми. При необходимост се осъществява консултативно информационна дейност с родителите на подрастващите, техните класните ръководители
и съученици.
2. ПРИОРИТЕТИ
И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.
2.1. Приоритет - Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие
на младите хора.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Създаване на благоприятна, насърчаваща
професионална реализация на младите хора.

и

подкрепяща

среда

за

качествена

МЕРКИ:
 Подобряване на качеството на средното образование и неформалното
обучение. Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и
кариерно развитие на младите специалисти в общинска администрация чрез:
създаване на възможности за стажове на студенти от висшите училища.
2.2. Приоритет - Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното
личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и
интересите им.
МЕРКИ:
 Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите
хора;
 Подобряване на достъпа на младите хора до интернет и електронно
съдържание в библиотеките към читалищата в общината;
 Подобряване на възможностите за реализация на социалните и творческите
умения на младите хора съобразно техните интереси;
 Насърчаване и подпомагане на развитието на талантливите млади хора в
областта на изкуството, науката и спорта.
2.3. Приоритет - Насърчаване на здравословен начин на живот
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора. Осигуряване на
равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми на всички
млади хора, младежите с увреждания и от етнически малцинствени групи, насърчаване на
здравословния им начин на живот.
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МЕРКИ:
 Насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между здравните
специалисти и спортните организации за утвърждаване на здравословен начин
живот сред младите хора;
 Разработване и разпространение на здравна информация, съобразена с нуждите
на младите хора;
 Създаване и прилагане на нови форми на здравно образование в училищата,
както и насърчаване на здравната просвета в читалищата и спортните клубове;
 Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на
здравето, спорта и физическата активност.
2.4. Приоритет - Превенция на социалното изключване на младите хора в
неравностойно положение
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи
в специализирани институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи
специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши
затворници и други групи младежи в риск.
МЕРКИ:
 Разработване на социални услуги, подходящи за млади хора на възраст от 15 до
29 години в риск; Подпомагане на социалната адаптация и повишаване на
пригодността за заетост на младежите в неравностойно положение;
 Подобряване качеството на социалните услуги за млади хора в
специализираните институции и извеждането им в обществеността и осигуряване
на подкрепа за тяхното пълноценно интегриране във всички области на
обществения живо;
 Насърчаване съпричастността на младите хора към политиките за социално
включване.
2.5. Приоритет - Развитие на младежко доброволческо
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностни
развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност
между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание
МЕРКИ:
 Осигуряване на подходящо обучение и квалификация за младите доброволци,
свързани с извършваните от младежите доброволчески дейности;
 Насърчаване и популяризиране на младежкото доброволчество от общината.
2.6. Приоритет - Повишаване на гражданската активност на младите хора.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския
живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти
МЕРКИ:
 Насърчаване и подпомагане на развитието на младежките организации от
общината и обществото;
 Признаване на приноса на инициативите на неорганизираните млади хора;
 Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и
младежки инициативи;
 Подпомагане на младежко представителство от общината; осигуряване на
представителство на младите хора на общинско ниво във взимането, изпълнението
и оценката на решения, касаещи младите хора.
2.7. Приоритет - Развитие на младите хора в малките населени места и селските
райoни.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в селата.
МЕРКИ:
 Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация и
електронно приобщаване;
 Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на
младите хора в малките населени места.
2.8. Развитие на междукултурния и международния диалог
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за младежите да участват пълноценно в
междукултурното и международното младежко общуване.
МЕРКИ:
 Насърчаване на междуетническото
толерантност и диалог;

и

междукултурното

опознаване,

 Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в
международни и европейски проекти и програми.
2.9. Приоритет - Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността,
особено в превенция на правонарушенията, извършени от млади хора.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2020 г.
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МЕРКИ:
 Организиране на информационни и образователни кампании за превенция на
правонарушенията, извършвани от млади хора;
 Насочване към спортни програми за превенция на младежката престъпност и за
насърчаване участието на младежи, извършили правонарушение.
3. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
МЛАДЕЖТА
Срок за
Финансира
Отговорна
ИндикареализаВид на дейността
не на
институция
тори
ция
дейността
Приоритет I.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО
РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
№

Дейност

Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда
професионална реализация на младите хора.
1.1 Осигуряване на Януари – Организиране
на Д „БТ“,
МТСП,
възможност за декември срещи и дискусии за ОбА,,
Европейски
придобиване на 2020 г.
запознаване
с работодатепрограми
трудов стаж на
европейски
и ли, директор
безработни
национални
СУ
младежи чрез
програми за заетост.
средства
от
Подкрепа
за
оперативни и
провеждане
на
национални
обучителни форми
програми
особено
със
зрелостници- те в
града.
1.2 Насърчаване
Януари – Провеждане
на Директори
Общински
професионално декември среща
с на училища, бюджет,
то ориентиране 2020 г.
работодатели
и ОбА,
училища
на младежите
ученици във връзка с работопрофесионалното
датели
ориентиране
на
младежите.
1.3 Проучване на
Януари – Изготвяне
на ОбА,
Не
е
потребностите
декември справка с търсените училища,
необходимо
на пазара на
2020 г.
специалности
и Местен
труда за
провеждане
на съвет
по
търсените
разяснителна
туризъм
специалисти в
кампания
в
общината и
училищата
промотиране на
тези професии
пред
младежите.
Провеждане на
разяснителни
кампании.

за качествена
Брой
стажували
младежи

Брой
участници

Брой
участници

Приоритет ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на
пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и
интересите им.
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2020 г.
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2.1

Формиране
на Януари
информационна –
политика
декемвр
и 2020 г.

2.2

Подобряване
достъпа
до
информация
и
качествени
услуги
–
свободен достъп
на младите хора
до Центъра за
информационно
обслужване на
гражданите
Публикуване на
интернет
страницата
на
общината
на
информация за
национални
и
европейски
програми,
даващи
възможност за
обучение,
стажуване
и
мобилност
на
младите хора

2.3

Организиране
общински
информационни
кампании

Януари
Достъп
–
информация
декемвр
и 2020 г.

Януари
Изготвяне
–
публикации
декемвр
и 2020 г.

на ОбА,
Общински
кметства и бюджет
кметски
наместничества
до ОбА
Общински
бюджет

на ОбА
БТ“

и

Брой
младежи,
ползвали
услугите
бр. младежи,
ползвали
услугите

,Д Не
е Бр.
необходимо информирани

Приоритет ІІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
Стратегическа цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни
програми на всички млади хора, младежите с увреждания и от етнически малцинствени групи,
насърчаване на здравословния им начин на живот.
3.1 Здравословно
Юли – Здравна беседа
ОбА,
Не
е Брой
хранене
август
здравни
необходимо участници
2020 г.
медиатори,
лични лекари
3.2 „Превенция на Май
Здравна беседа
МКБППМН, МКБППМН Брой
наркотици
и 2020 г.
ЦСМП, РУ
участници
алкохол“
МВР
3.3 „АНТИСПИН
Декемвр Информационна
МКБППМН, МКБППМН Брой
кампания“
и 2020 г. кампания
БЧК, БМЧК
участници
3.4 „Спорт
за Юни
Спортен празник
ОбА,
ДЦДМУИ
Брой
всички“
2020 г.
ДЦДМУ,
участници
МКБППМН
3.5 „Шампионите
Май
Турнир
ОбА,
МКБППМН Брой
тръгват
от 2020 г.
МКБППМН,
участници
училище“
СК по лека
атлетика
3.6 Открит турнир Юни
Турнир по футбол
ФК„Чумерна Спортен
Брой
по футбол
2020 г.
-1921“, ОбА календар
участници
Приоритет ІV. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2020 г.
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Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение –
младежи в специализирани институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани
институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и други групи младежи в
риск.
4.1 Инициативи с Януари – Социална дейност
ОбА,
ДЦДМУ,
Брой
младежи
от декемвр
ДЦДМУ
ЦНСТЛУИ
участници
социални
и 2020 г.
ЦНСТМУИ
услуги,
предоставяни в
общността
4.2 Възможност за Януари – Участие
в ОбА,
Общински
Брой
активно
декемвр общински,
ДЦДМУ,
бюджет,
участници
включване
в и 2020 г. регионални,национал ЦНСТЛУИ,
ДЦДМУ,
обществения
-ни,международни
ЦПЛР
ЦНСТЛУИ,
живот
прояви,
конкурси,
ЦПЛР
изработване
на
сувенири, мартеници
и др.
Приоритет V. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно
развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между
поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.
5.1 Участие
в Април Събиране на дарения ОбА, БМЧК Не
е Брой
доброволчески декември
необходим
участници
акции„Велик2020 г.
ден“ и Коледа“
5.2 Информиранос Април
Презентация
и ОбА, БМЧК, МКБППМН
Брой
т за ползите от 2020 г.
събеседване
БЧК
информир
доброволчестани
вото
5.3 Включване в
Септемвр Почистване
на БМЧК
Не
е Брой
кампанията
и 2020 г
определени места в ОбА,
необходимо
участници
„Да изчистим
общината съвместно Училища
България“
с представители от
други организации
5.4 Включване в
Януари – Събиране на капачки Училища,
Не
е Брой
кампанията
декември
читалища,
необходимо
участници
„Капачки за
2020 г.
ОбА, БМЧК,
бъдеще“
Скаутски
клуб,Спортн
и клубове и
др.
Приоритет VІ. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ, ПОДПОМАГАНЕ
РАЗВИТИЕТО НА ТАЛАНТА, ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ И КУЛТУРНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ НА
МЛАДИТЕ ХОРА
Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в
гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти.
6.1

„Сцена
талантите“

на Април
2020 г.

Празник
изкуствата

6.2

„Стихове
България“

за Март
2020 г.

Конкурс рецитал

на ЦПЛР, ОбА, Културен
училища
календар,
ЦПЛР
ОбА,
МКБППМН
МКБППМН,
училища,

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2020 г.
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6.3

6.4

6.5

6.6

„12
август
международен
ден
на
младежта“
Седмица
на
детската книга
Конкурс
„Илюстрации
на
любима
детска творба“
Участие
във
фестивалите
„Веселие
в
Елена“ и „Да се
хванем за ръце
и да тропнем
ний хорце“
Годишен
концерт
на
Школата
по
изкуствата

Август
2020 г.

Флашмоб

БМЧК,
МКБППМН,

МКБППМН

Брой
участници

Април
2020 г.

Конкурс

ОбА,
МКБППМН,
училища,
градска
библиотека

МКБППМН

Брой
участници

Април юли
2020 г.

Представяне
на
песенно, танцово и
инструментално
фолклорно изкуство

ОбА,
НЧ„Напредък-Елена1863“

Културен
календар,
НЧ„НапредъкЕлена-1863“
Дарения

Брой
участници

Юни
2020 г.

Представяне
на
усвоеното
през
годината в класовете
по пиано, гъдулка,
пеене, акордеон
Празнично шествие
на духови оркестри и
мажоретни състави
от Елена и други
градове
Подготовка
и
представяне
пред
публика на поетичен
рецитал

Школа
по Културен
изкуствата
календар
ОбА

Брой
участници

СУ
„Иван Културен
Момчилов“
календар

Брой
участници

ОбА,
Културен
СУ
„Иван календар
Момчилов“

Брой
участници

Дефиле
на Октомври
2020 г.
духови
оркестри
и
мажоретни
състави
6.8 Участие
в Март
поетичната
2020 г.
вечер,
посветена на
Мина Тодорова
Приоритет VІІ. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ
6.7

В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И

Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие
населени места и селските райони.
7.1 Достъп
до Януари – Безплатен достъп ОбА,
услуги
декември
до информация в читалища,
2020 г.
читалищни-те
библиотеки
библиотеки
7.2 Организиране
Януари – Информационни
ОбА, Д „БТ“
на информаци- декември
срещи
онни срещи и 2020 г.
инициатива с
младите хора
от
селата,
относно
възможностите
за
обучение,
квалификация
и прекласификация
7.3 Детска лятна Юни
– Провеждане
на ОбА,
академия
август
инициативи
с МКБППМН
2020 г.
младежи от селата
читалищата
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2020 г.

на младите хора в малките
Читалища

Брой
ползватели
на услугите

Не
е Брой
необходим
информирани

МКБППМН

Брой
участници
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7.4

7.5

Включване на
младите хора в
организирането
и провеждането на традиционните сборове
в
малките
населени места
Участие
в
състезанията
по
народни
борби

Април
– Творческа изява на Кметства,
декември
песенно, танцово и Читалища
2020 г.
инструментално
ОбА
изкуство

Кметства,
Читалища,
Културен
календар

Брой
участници

Май - юни
2020 г.

Кметства,
Спортен
календар,
дарения

Брой
участници

Състезания
борба

по Кметства

Приоритет VІІІ. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ
Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да
участват пълноценно в междукултурното и международното младежко общуване.
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Подпомагане
и
стимулиране участието на
младежи в международни
образователни програми
Участие на художествени
състави в международни
конкурси и фестивали

Януаридекември
2020 г.

Състезания

ОбА,
училища

Общински
бюджет,
училища

Брой
участници

Януаридекември
2020 г.

Конкурси,
фестивали

ОбА,
читалища,
училища,
ЦПЛР

Брой
участници

Участие на младежки
творчески формации във
„Фестивал на модерното
изкуство
„Пъстър
балкански свят“
Участие в Европейски
дни на художествените
занаяти
Участие
в
ромския
фестивал
„Отворено
сърце“

Април
2020 г.

Фестивал

ОбА

Общински
бюджет,
читалища,
училища,
ЦПЛР
Културен
календар

Април
2020 г.

Възстановка
на
обичая
Лазаруване
Представяне
на
танци,
характерни за
ромската
общност
Включване в
обучителните
групи
и
участие в гала
спектаклите

ОбА

Културен
календар

Брой
участници

ОбА
Културен
ОбУ „Отец календар
Паисий“ с.
Майско

Брой
участници

Юни
2020 г.

ОбА
Културен
Брой
Читалищат календар
участници
а в селата
Марян,
Руховци и
Костел
Приоритет ІХ. ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА
ПРЕСТЪПНОСТТА
8.6

Участие
в
Балетна Август
академия
под 2020 г.
ръководството на доц. д-р
Диляна Никифорова

Брой
участници

Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на
престъпността, особено в превенция на правонарушенията, извършени от млади хора.
9.1

Превенция „Трафик на Юли
хора“
август
2020 г.

– Беседа

МКБППМ МКБППМН
Н,
ОбА,
РУ МВР

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2020 г.
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участниц
и
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9.2

Превенция на тема „Деца Юли
престъпност“
август
2020 г.

9.3

Организиране
на
обучителни сесии
съвместно с РУ МВР,
Районен съд, Районна
прокуратура, свързани с
наказателната
отговорност, която всеки
гражданин носи
Участие в конкурс за
плакат на тема „Шофирай
отговорно-дай път на
живота!“

9.4

9.5

Акция,
посветена
световния
ден
възпоменание
жертвите при ПТП

– Дискусия

Юли август
2020 г.

Февруаримай
2020 г.

на Ноември
за 2020 г.
на

МКБППМ
Н,РУМВР,
Районна
прокуратура
Беседи,
МКБППМ
интерактивно Н
обучение
РУМВР
Районна
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ.
Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и
оперативното взаимодействието между:
- Общинска администрация – Елена;
- МКБППМН;
- Дирекция „Бюро по труда“ – Елена;
- Дирекция „Социално подпомагане“ – Елена;
- Училища на територията на община Елена;
- Читалища на територията на община Елена;
- Кметства и кметски наместничества;
- Спортни клубове;
- БМЧК;
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Организацията и координацията на дейностите от плана се осъществява от Кмета на
общината, чрез дирекция "Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и
сътрудничество".
5. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН.
Общинският план за младежта – 2020 година е разработен въз основа на планираните
инициативи от Общинска администрация и всички институции, имащи отношение към
младежките дейности на територията на община Елена. В периода на реализация на
дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще
бъде осъществявана от Кмета на общината, чрез експерти от общинска администрация.
Планът е отворен документ и подлежи на промени през годината при постъпване на
предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.
6. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ.
След приемането си от общински съвет планът ще бъде публикуван на сайта на
общината, за да се осигури достъп на всички заинтересовани страни. Информация за
неговото изпълнение ще бъде публикувана периодично на сайта на общината и във
вестник „Еленска трибуна“.
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