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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Областният план за младежта на област Перник е разработен въз основа на
приоритетите и стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за
младежта 2012-2020 г., в изпълнение на Закона за младежта и анализите на
потребностите на младежите, представени от шестте общини в областта. Той
разписва изпълнението на националната политика за младите хора в област Перник
на възраст от 15 до 29 години, формирана според техните потребности и
синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта, а именно:
 насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора;
 създаване на благоприятни условия за училищно и университетско
образование и неформално обучение;
 професионално и личностно реализиране;
 осигуряване на информираност във всички сфери и аспекти на общественоикономическия живот;
 повишаване на гражданската активност;
 приобщаване към управлението на местно, областно и национално ниво,
развитие на младите хора в малките населени места и селски райони, повишаване
ролята на младежите в превенцията на престъпността.
Широкият

обхват

на проблемите, които

засягат

младите

хора, налага

прилагането на многосекторен подход в изпълнението на плана. В тази връзка не
може да се отбележи напредък без успешното сътрудничество с други сектори, като
образованието,

трудовата

заетост,

равнопоставеността

на

половете,

здравеопазването, конкурентоспособността и др.
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Съгласно чл. 14 от Закон за младежта (обн. ДВ бр. 31 от 20.04.2012 г.)
настоящият Областен план за младежта на област Перник обобщава общинските
планове за младежта на общините Перник, Радомир, Брезник, Трън и Ковачевци.

II.

Анализ

на

предизвикателствата

пред

младежта в област Перник
1.Демографска перспектива:
Основната характеристика на младежката общност в област Перник, както и
предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на младежите в
национален мащаб. Прогнозата на НСИ показва, че броят на младите хора в
България намалява. Същата е тенденцията и в област Перник.
Между 2004 г. и 2011 г. населението на област Перник е намаляло от 211 005
на 197 473 или с 13 532 души, като младите хора на възраст между 15 и 29 години
са намалели от 44 402 на 35 473 души или с 8 929 души.
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Графика 10: Естествен и механичен прираст Обл. Перник 2008-2010

Източник: НСИ
Докато за областта темповете за механичен прираст остават негативни и съразмерни
със средното за страната, при малките общини (с изключение на Радомир)
наблюдаваме устойчиво положителни нетни миграционни потоци в периода 20082010, вероятно като реакция на срива на пазара на труда след 2008 г. Ефектът е
забележим (популацията се стабилизира в този период), но временен; в 2011 г.
тенденцията е обърната и нетната миграция е изключително висока за мащаба на
региона.
Перспективата за влошаване на възрастовата структура на региона (което също така
означава, че темпът на естествен прираст ще продължава да спада и демографската
криза, особено в малките общини, ще се изостри допълнително) е рефлектирана и в
коефициента на възрастова зависимост1.

1

Дял население извън към този в активна възраст (15-64)
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Графика 1: Коефициент на възрастова зависимост

Източник: НСИ
Докато на областно ниво развитието на показателя е абсолютно еквивалентно на
това на национално ниво, наблюдаваме значителни интрарегионални разлики във
възрастовата структура на населението, като делът на населението в активна
възраст (15-64) е особено нисък в по-малките общини в областта (50% до 100% над
средната стойност).
Графика 2: Коефициент на възрастова зависимост, обл. Перник

Източник: НСИ
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4. НАСЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ КЪМ 31.12.

Възраст
(в
навършени
години)

2008
2009
общо
в т.ч общо
в т.ч
жени
жени

2010
общо
в т.ч
жени

6
774
3 280
7
20 - 24
7967 3867
929
3 867
8
25 - 29
8668 4174
322
4 034
Като цяло, застаряването на населението в
15 - 19

7256

3557

2011
общо
в т.ч
жени

(Брой
2012
общо
в т.ч
жени

6 075

2 943

5559

2646

5169

248

7 829

3 757

5753

2561

5451

241

8 059
3 878
7985
3778
7597
областта следва общите тенденции на

358

национално ниво, но проблемът е по-силно изразен: населението над 65 годишна
възраст съставя около 30% по-висок дял от популацията в активна възраст в Област.
Перник

2.

Икономическа

активност

и

кариерното

развитие на младите хора
►Достъп до образование
Образователното равнище на населението твърде много зависи от стандарта
на живот и от степента на развитие на производителните сили. Образователната
структура влияе върху качеството на трудовите ресурси, а върху нея влияят
социално-икономическото развитие и полово-възрастовата структура.
Системата от образователни институции в областта на ниво средно образование е
сравнително добре развита: на територията на областта работят, по данни на НСИ за
2011 г., 36 общообразователни и специални училища и 9 училища за придобиване
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на III степен на професионална квалификация. Основно инфраструктурата е
съсредоточена в община Перник, но във всяка от общините в областта има поне едно
общообразователно училище.

Графика 6: Разпределение на училищата в областта, 2011 г.

Източник: НСИ
В рамките на областта се намира едно висше училище, открито в 2010 г.:
Европейски

политехнически

университет,

в

което

в

момента

са

заети

76

преподаватели, но се обучават едва 195 студенти.
Структурата на образованието в областта е значително по-неблагоприятна от
средното за страната. Особено остра е липсата на системно сътрудничество на
професионалните гимназии с бизнеса. Ценен ресурс в рамките на образователната
система представлява Информационният център за образование при Районен
младежки дом – Мошино, който предоставя кариерни и образователни консултации и
ориентация.
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Графика 7: Ученици в общообразователните училища, промяна у.г. 2009/2010-2012/2013

Източник: НСИ
Ведно с тенденцията за застаряване на населението и депопулация на малките
общини,

наблюдаваме

значително

намаление

на

броя

ученици

в

общообразователните училища. С изключение на община Трън, намалението е
съсредоточено в малките общини в областта. Учащите в училища за придобиване на
III степен професионална квалификация в областта също спадат с 16% за периода
2010-2012 г. Не наблюдаваме значителни проблеми с отпадане на ученици от
системата: по данни на РИО-Перник, средно едва около 0.5% от учениците
преждевременно прекъсват формалното си образование в последните 3 години.
Наличните места в детските градини в областта покриват почти 100% от нуждите на
населението. В едно с тенденцията за застаряване на населението и депопулация на
малките общини, там се наблюдава наличие на повече места от деца, които ги
посещават.
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Графика 8: Места в детските градини на 100 деца, 2011/2012 г.

Източник: НСИ
Основа

за

социализирането

и

реализирането

на

всяка

личност

е

образованието формално и неформално, поради което то е ключова ценност за
децата

и

младите

хора.

Българското

общество

има

традиционно

високи

образователни ценности. Въпреки трудностите през последните години, то се стреми
да поддържа конкурентна европейска образователна система. Практиката показва,
че една, макар и неголяма част от децата у нас не постъпват в училище, а други
отпадат в различните класове. Причините за намаляване на процента на записаните
деца и младежи във всяка следваща степен на обучение имат както социален, така и
образователен характер. Образователните политики, които ще допринесат за
подобряване на качеството на образованието са:
- Съобразяване на специалностите и професиите в средното и висше
образование с пазара на труда, предлагани и търсени на територията на община
Перник;
- Развитие на условия за равен достъп на ромските деца до качествено
образование;
- Подпомагане и подобряване управлението на училищата чрез училищните
настоятелства и други граждански институции, свързани с образованието;
- Изграждане на система от алтернативни форми на обучение;
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- Изготвяне на програми с цел намаляване агресията сред младите хора.
За да бъде ефективно образованието на младите хора, то трябва да се
развива във всички направления: както в областта на формално образование в
образователната система, така също в областта на неформалното образование и
ученето през целия живот. Добра възможност за младите хора в страната са
програмите, разработвани от Миниостерството на младежта и спорта, имащо за цел
развитието на неформалното образование, съобразно европейските критерии, като
начин за усвояване на знания и умния, които съдействат за изграждането на активно
гражданско съзнание и развитието на личността.

3. Младежка заетост
Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им
трудово и социално реализиране. Важно е да се създават и поддържат условия за
подобряване на пригодността и осигуряване на заетостта на младите в условия на
пазарна икономика.Младежите до 29 години представляват 22,8% от състава на
работната сила в България. Най-висок е относителният дял на заетите от 25-34 г.
(25,3%), а най-нисък - (7,7%) за младите хора от 15 до 24 г. За младежите до 29 г. в
структурата на безработните лица, той е 29,3% (по обобщени данни за пазара на
труда към м.април 2003г. на Агенцията по заетостта към МТСП). Равнището на
младежка безработица в България е по-високо от средното за страните от
Европейския съюз. На пазара на труда, младежите са значителна по размер група от
лица в неравностойно положение. Причина за това е несъответствието между броя
на младежите с дадена професия и реалното търсене; ниското равнище на
професионална квалификация, неточна професионална ориентация, липса на трудов
опит. Съгласно Закона за насърчаване на заетостта, за намаляване на младежката
безработица, Министерството на труда и социалната политика реализира редица
мерки за повишаване пригодността и осигуряване на заетост на младежите чрез
редица свои програми. Чрез тях те целят осигуряване субсидирана заетост и
социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане,
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чрез разкриване на работни места в общополезни дейности и предоставяне на
социални услуги, както и повишаване на пригодността им за заетост, чрез
включването им в обучение за повишаване на уменията и квалификацията им, за
ограмотяване и придобиване на професионална квалификация.

В Закона за

насърчаване на заетостта са предвидени и редица насърчителните мерки като
стимулирането на работодателите да разкриват работни места за младежи до 29
години, сираци, младежи с увреждания. Друга възможност за младите хора по
отношение на младежкото предприемачество се явяват и програмите за стартиране
на собствен бизнес. Също „Европейската доброволческа служба" на програма
"Младеж",

предоставяща

възможности

за

придобиване

на

неформален

опит,

практически знания и алтернативна трудова заетост. Чрез принципа, залегнал в
"Европейската доброволческа служба" за неформалното междукултурно обучение на
младежи се цели насърчаване социалната им интеграция и активност и повишаване
възможността им за реализация на пазара на труда.
Безработицата сред младите хора през последните години се превърна в основен
проблем за бъдещото развитие на обществото като цяло. Въпреки прилаганите
мерки,

младите

безработни

до

29

г.

в

област

Перник

са

много.

Техният

средногодишен брой за 2013 г. за област Перник е 1 281 души . По общини
средногодишният към края на 2013 година е както следва:
- община Перник - 824 души
- община Радомир - 214 души
- община Брезник - 95 души
- община Трън - 58 души
- община Земен - 21 души
- община Ковачевци - 16 души
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Групата

е

неравнопоставена

на

пазара

на

труда

и

се

характеризира

с

преобладаващо ниско образователно-квалификационно равнище, липса на трудов
опит и липса на мотивация за учене и труд при голяма част от младите безработни.
Стимулирането

на

работодателите

да

наемат

безработни

младежи

чрез

реализирането на различни програми и мерки за заетост е насочено най-вече към
тези с висше, средно и отчасти с по-ниско образование.
Насочването на политиките за развитие би подпомогнало кариерната ориентация и
би облекчило включването на трудоспособни хора в системата на трудовата заетост.

4. Достъп до информация и качествени услуги
Информационните технологии масово навлизат в бита и работата. Младите хора,
използват постоянно компютърните технологии и работа в интернет пространството.
Европейско изследване поставя българските ученици между 9 и 16 годишна възраст
на второ място по използване на мрежата.
Въпреки това, достъпът до специализирана информация, особено в малките
населени места, и достъпът до специализирани консултации за младите хора е все
още ограничен.
 Достъп до специализирана информация
 Заетост - бюрата по труда предоставят актуална и достъпна информация за
обявени свободни работни места на територията на Република България и в страните
от ЕС; програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта; възможности за
обучение и заетост по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”;
възможности за обучение на възрастни.
 Култура
- развиване на дейности, стимулиращи неформалното учене сред
младите хора, чрез разширяване обхвата на дейностите по програмите
„Успех”, „Коменски”, „Грижа за всеки” и др.
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- развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на
младите хора чрез стимулиране включването им в различни творчески
инициативи и програми
- насърчаване и подпомагане на талантливите млади хора в областта
на изкуството: подкрепа на млади дебютанти в изкуствата и организиране на
дейности /конкурси, фестивали, семинари и др. /за изява на младите таланти
-

развитие

на

междукултурния

и

международен

диалог

чрез

реализиране на дейности за подкрепа участието на младите хора в местни,
национални, международни фестивали и др.

►Достъп до специализирани консултации и други услуги
 Посредничество за наемане на работа - всички регистрирани младежи в
бюро по труда имат достъп до посреднически услуги и информация чрез контактите
с трудовите посредници,
 Професионално консултиране и ориентиране
 Психологическо подпомагане.
 МИКЦ Перник предоставя безплатна информационна банка за младежка
информация – интернет, информация в различни области, касаещи младите хора, и
специалисти, подпомагащи младите хора в различни сфери на дейности. Безплатни
консултации със специалисти – педагог, психолог, психиатър, юрист и кариерен
консултант (консултирани са индивидуално 50 младежи), групови консултации и
родители.

Подпомага

младите

хора

в

цялата

област.

Организира,

инициира

младежки дейности, кампании, хепънинги, еко акции и обучителни програми за
младите хора на територията на областта. Организира и промотира Националната
програма за младежки дейности и програма „Младежта в действие”.

5. Здравословен начин на живот на младите хора
►Здравословен статус
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Проведените в страната изследвания, използващи методика на Световната здравна
организация, регистрират обезпокоителната тенденция на влошаване здравния
статус на населението. Броят на децата и младежите с влошено здраве се увеличава,
при което рязко спада долната възрастовата граница на хроничните заболявания.
Един от проблемите на младите е обездвижването им, водещо до рязко влошаване
на

здравния

статус,

което

се

отразява

негативно

върху

възможностите

за

пълноценен живот и реализация. Сериозен проблем за здравето на младите е
тютюнопушенето и консумацията на алкохол - висок дял на пушачите сред
младежите

във

възрастовата

група

15-24

години.

Алкохолни

концентрати

употребяват почти половината от младите хора на възраст 15 - 18 години (в т.ч. 18
% редовно) и три четвърти от младите на възраст 19 - 25 години (в т.ч. една трета
редовно). Наркотиците са сериозна заплаха за здравето на младежите. Всеки десети
млад човек до 18 години вече е опитвал някакви наркотични вещества. Нараснало е
разпространението на ХИВ/СПИН и полово предаваните болести, като 41% от
регистрираните случаи в страната са във възрастовата група 20-29 години, а 7% са
във възрастта между 14 и 19 години. Наблюдава се висок ръст на ранната
бременност - ражданията и абортите във възрастта 15-19 г. са 77 на 1000 души и
ранно започване на полов живот. Младежи на възраст 17-18 години имат вече
сексуален опит (65%), но само 35% от тях използват презервативи.В Община
Перник за 2007г. са регистрирани 51 аборта на млади хора на възраст 15 - 19г.От
анкетирани младежи на възраст 15-20г. 32,5% са отговорили, че не използват
предпазни средства.. Грижата за здравето на младите хора и подобряване на техния
здравен статус е една от основните цели в работата на Министерството на
здравеопазването. Младежите са изведени като приоритетна група, към която са
насочени дейностите в Националната здравна стратегия, планът за действие към
нея, както и на редица други национални програми. По отношение на създаването
на условия за физическа активност и спорт на младите хора и повишаване грижата
за тяхното здраве, като и за превенция срещу опасни за тях болести и практики,
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Министерство на младежта и спорта разработва Национална стратегия и множество
програми.
Рисковите

фактори

на

средата

и

храненето

обуславят

появата

и

разпространението на отдавна забравени заболявания, каквото е туберкулозата. На
база съществуващите данни може да се направи извод, че сред уязвимите общности
туберкулозата е с не много по-високи стойности от средните за страната по степен
на разпространение. Поради неизградена или лоша инфраструктура в квартали и
жилища обитавани и от младежи в състояние на бедност, както и поради ниска нива
на здравна култура лицата по-често боледуват от вирусен хепатит, стомашно-чревни
заболявания, паразитози. Основен рисков фактор са неблагоприятните хигиенно –
жилищни условия, както и неспособността да се задоволяват жизнено важните
потребности, особено по отношение отглеждани в семействата деца и младежи.
Работи се по редица програми за превенция и контрол на ХИВ, СПИН,
туберколоза и сексуално предавани инфекции, основно в община Перник.
Здравната мрежа в област Перник е изградена от различни по вид лечебни
заведения за болнична и извънболнична помощ. Но трябва да се подчертае, че
разпределението на болниците и медицинските центрове в областта е неравномерно.

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ОБЩИНИ КЪМ 31.12.

Област

Общини

2008
брой легла

2009
брой легла

Общо за областта
Заведения за болнична помощ
Заведения за извънболнична помощ
Други здравни заведения

38
6
28
4

644
587
2
55

44
7
32
5

Санаториални заведения
Брезник
Заведения за болнична помощ
Заведения за извънболнична помощ
Други здравни заведения

1
1
-

20
20
-

1
1
-

679
602
2
75
20
20
-
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2010
брой легла

(Брой)
2011
брой
легла

44
5
33
6

626
544
7
75

42
4
33
5

612
529
8
75

1
1
-

20
20
-

1
1
-

20
20
-

17

Санаториални заведения
Земен
Заведения за болнична помощ
Заведения за извънболнична помощ
Други здравни заведения
Санаториални заведения
Ковачевци
Заведения за болнична помощ
Заведения за извънболнична помощ
Други здравни заведения
Санаториални заведения
Перник
Заведения за болнична помощ
Заведения за извънболнична помощ
Други здравни заведения
Санаториални заведения
Радомир
Заведения за болнична помощ
Заведения за извънболнична помощ
Други здравни заведения
Санаториални заведения
Трън
Заведения за болнична помощ
Заведения за извънболнична помощ
Други здравни заведения
Санаториални заведения

Трайното

32
3
25
4
4
1
3
1
1
-

увеличаване

на

567
510
2
55
37
37
20
20
-

безработицата

38
4
29
5
4
1
3
1
1
-

597
520
2
75
42
42
20
20
-

и

39
4
29
6
3
3
1
1
-

липсата

606
524
7
75
-

доходи

37
3
29
5
3
3
1
1
-

592
509
8
75
-

създават

предпоставки голяма част от лицата, в т.ч. и младежите, да не са здравно осигурени
и съответно да нямат възможност да получат необходимата здравна помощ. Сред
здравно осигурените пък липсва редовно провеждане на профилактични прегледи.

. ЖИВОРОДЕНИ И ДЕТСКА СМЪРТНОСТ ПО ОБЩИНИ
(Брой)
Област
Общини

2008 2009 2010

2011

Общо за областта
Живородени
Умрели деца до 1 година

1185
1102 1097 1013
11
11
8
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Детска смъртност-на 1000 живородени
Брезник
Живородени
Умрели деца до 1 година
Детска смъртност-на 1000 живородени
Земен
Живородени
Умрели деца до 1 година
Детска смъртност-на 1000 живородени
Ковачевци
Живородени
Умрели деца до 1 година
Детска смъртност-на 1000 живородени
Перник
Живородени
Умрели деца до 1 година
Детска смъртност-на 1000 живородени
Радомир
Живородени
Умрели деца до 1 година
Детска смъртност-на 1000 живородени
Трън
Живородени
Умрели деца до 1 година
Детска смъртност-на 1000 живородени

10,0

9,3

7,3

6,9

44
2
45,5

40
2
50,0

47
-

45
-

14
-

20
-

14
-

11
-

19
1
52,6

12
-

10
-

11
-

809
6
7,4

927
7
7,6

856
7
8,2

781
6
7,7

172
2
11,6

154
2
13,0

145
1
6,9

134
1
7,5

44
-

32

25

31

-

-

-

►Достъп до информация за превенция на рискови практики и
здравословен начин на живот и достъп до обучения и кампании
по въпросите на спорта, здравето и др.
На територията на област Перник МИКЦ Перник работи за здравословен начин на
живот за младите хора – извършва превантивна дейност насочена към преодоляване
на зависимости от наркотични вещества и алкохол, сексуално и репродуктивно
здраве.

6. Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
Достъпът до образование, здравеопазване и социални услуги има решаващо
значение, както за превенцията, така и за преодоляването на последиците от
социалното изключване и бедността.
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Социалните услуги са ключов фактор за ефективно социално включване и участие в
живота на обществото на уязвимите групи. Социалните услуги се предоставят в
общността и в специализирани институции.

10. ЗАВЕДЕНИЯ И МЕСТА1 В ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ПО ОБЩИНИ
(Брой)

Общо за областта
в т.ч. в селата
За недоносени (I-IVст.)
За хипотрофични (I-IIIст.)
С вродени и придобити дефекти
Здрави
Брезник
в т.ч. в селата
За недоносени (I-IVст.)
За хипотрофични (I-IIIст.)
С вродени и придобити дефекти
Здрави
Земен
в т.ч. в селата
За недоносени (I-IVст.)
За хипотрофични (I-IIIст.)
С вродени и придобити дефекти
Здрави
Ковачевци
в т.ч. в селата
За недоносени (I-IVст.)
За хипотрофични (I-IIIст.)
С вродени и придобити дефекти
Здрави
Перник
в т.ч. в селата
За недоносени (I-IVст.)
За хипотрофични (I-IIIст.)
С вродени и придобити дефекти

заведения

места в края
на годината

2010

места в края
на годината

заведения

Общини

2009

места в края
на годината

Област

заведения

2008

1
-

55
15
10
15
15
-

1
-

55
15
10
15
15
-

1
-

55
15
15
15
10
-

1
-

55
15
10
15

1
-

55
15
10
15

1
-

55
15
15
15
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Здрави
Радомир
в т.ч. в селата
За недоносени (I-IVст.)
За хипотрофични (I-IIIст.)
С вродени и придобити дефекти
Здрави
Трън
в т.ч. в селата
За недоносени (I-IVст.)
За хипотрофични (I-IIIст.)
С вродени и придобити дефекти
Здрави

-

15
-

-

15
-

-

10
-

-

-

-

-

-

-
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11. ОБСЛУЖЕНИ ДЕЦА В ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ПО ОБЩИНИ

(Брой)
от началото
на годината

в края на
годината

от началото
на годината

в края на
годината

Общо за областта
Деца - всичко
До 1 година
От 1 до 2 години
От 2 до 3 години
На 3 и повече години
Брезник
Деца - всичко
До 1 година
От 1 до 2 години
От 2 до 3 години
На 3 и повече години
Земен
Деца - всичко
До 1 година
От 1 до 2 години
От 2 до 3 години
На 3 и повече години
Ковачевци
Деца - всичко
До 1 година
От 1 до 2 години
От 2 до 3 години
На 3 и повече години
Перник
Деца - всичко
До 1 година
От 1 до 2 години
От 2 до 3 години
На 3 и повече години
Радомир
Деца - всичко
До 1 година
От 1 до 2 години
От 2 до 3 години
На 3 и повече години
Трън
Деца - всичко
До 1 година
От 1 до 2 години
От 2 до 3 години
На 3 и повече години

Общини

2010

в края на
годината

Област

2009

от началото
на годината

2008

51
20
16
6
9

39
9
11
10
9

39
9
11
10
9

44
15
11
10
8

44
15
11
10
8

25
4
6
7
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51
20
16
6
9

39
9
11
10
9

39
9
11
10
9

44
15
11
10
8

44
15
11
10
8

25
4
6
7
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Освен посочените домове за медико социални грижи по отношение младежкото
население на общината се реализират и национални проекти, програми и други
мерки за подкрепа, като: Проект „Нов избор- развитие и реализация” по ОП
„Развитие на човешките ресурси”;, по който е осигурена заетост за млади хора;
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, чрез която
се осигурява заетост на млади хора в състояние на бедност и застрашени от
социално изключване; Програма „Старт на кариерата”, чрез която в общинска
администрация ежегодно се назначават млади специалисти без трудов стаж;

7. Развитие на младежко доброволчество
Една от утвърдените, както в страната, така и в област Перник младежки
доброволчески организации е Български младежки червен кръст. За развитие на
младежкото доброволчество активно работи и КСМП Перник.
Дейността на КСМП Перник е основана на доброволния труд на младите в правене
на политики, дейности, кампании и инициативи в изпълнение на Общинската
програма

за

младежки

дейности.

Организира

благотворителни

кампании

за

подпомагане лечението на нуждаещи се младежи, осигурява средства за обучение
на млади хора в неравностойно положение чрез еко-кампании, информационни
кампании и дейности при организиране на смислено свободно време. Също така
организира Обучение за доброволци по превенция на зависимости, Обучение за
доброволци по превенция трафик на хора и др.
Готовността на младите хора да участват в доброволчески акции нараства, но все
още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността на
доброволчеството все още не се познава широко от младите хора.

8. Гражданска активност на младите хора
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Гражданско участие на младите хора е свързано с прилагане принципите на
Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и
регионите. С Декларацията от 29 юли 1999 година на Народното събрание се
препоръчва на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление да
работят активно с младежките неправителствени организации и с младежките групи
като да ги подкрепят при осъществяване на младежки програми и инициативи,
според възможностите и ресурсите им. Европейската харта е приета от Общински
съвет Перник през 2006 година, като с нея младите хора декларират желание да се
включат в обществения живот за решаване на собствените си проблеми.
На

територията

на

община

Перник

работят

младежки

неправителствени

организации, които реализират инициативи и дейности на местно, регионално и
национално ниво. С цел по-добра координация между тях, през 2008 г. бе учреден
Консултативен съвет по младежка политика към кмета на община Перник. Неговата
цел е стимулиране на гражданската активност на младите хора, които са и основният
движещ

механизъм

в

процесите

на

достигане

на

европейските

практики

и

регламенти.

►Свободно време – интереси и нагласи
Свободното време е първостепенен фактор за формирането и изявата на младите
хора. Поради удължения образователен цикъл и ниската трудова заетост, то
значително нараства. От друга страна възможностите за пълноценно използване на
свободното време се ограничават от материални пречки на значителна част от
младите хора. На въпроса "Имате ли възможност да прекарвате свободното си време,
така както желаете?" отрицателен отговор дават една трета от учениците, една
втора от студентите и работещите и две трети от безработните младежи. Данни от
проучвания сочат, че почти половината от младите (15-18 годишни) и над две трети
от (19-25-годишните) рядко или изобщо не спортуват. Едва една пета от младите
хора имат възможност да пътуват, а 15 % от тях се възползват от предлаганите
дейности за свободното време на институциите и организациите. Културната
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инфраструктура както на общината, така и на страната има значителен потенциал и
база за участие в прояви, за запознаване с културно-историческото наследство и
неговото опазване, но се наблюдава отлив на децата и младите хора от културните
събития и институции.

Извънучилищните звена в системата на пернишкото образование имат следната
структура и характеристики:

- Общински комплекс Дворец на културата е естествен център на богата и
разнообразна

дейност,

наследник

и

продължител

на

значителни

културни

традиции.Осъществява дейности по създаването, разпространяването и опазването
на културните ценности. Обединената школа по изкуствата предлага разнообразни
занимания на ученици и младежи за осмисляне на свободното им време и за
развитие на индивидуалните им възможности и интереси.- Читалищен център
-подпомага на областно ниво националната политика, основава принципите на
децентализация, съхраняване на местните традиции и активно гражданско участие.

- Обединен детски комплекс - основната му дейност е насочена към
ефективно организиране на свободното време на подрастващите, като развива
техните заложби и им предоставя възможност за изява.

-

Общински

и

Районен

младежки

дом

-

средища

за

възпитателна,

информационна, културно-развлекателна дейност на младежите от общината.

- Спортни клубове по баскетбол,волейбол, борба, ръгби , шахмат, тенис на
маса и др - дейността им е насочена към подобряване на здравния статус,
физическата дееспособност и емоционалното дообогатяване. Чрез средствата и
формите

на

физическата

подготовка

се

съчетават

тренировъчен

процес

с

възпитателна работа за по пълноценно развитие на младата личност.
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ІІІ.

ПРИОРИТЕТИ

И

ЦЕЛИ

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ

НА

РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА
ПОСТИГАНЕТО ИМ
ПРИОРИТЕТ 1 Здравеопазване
- Качествена грижа за живота, здравето и физическата активност на младите
хора в страната;

- Провокиране на отговорност у младите хора към собственото им здраве,
здравна просвета и култура по отношение на превенцията на зависимоститенаркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, СПИН и други болести, предавани по
полов път.

ПРИОРИТЕТ 2 Образование
- Оптимално използване възможностите на образованието - формално и
неформално от младежите като основа за професионална реализация на пазара на
труда и средство за развитие на човешките ресурси;

ПРИОРИТЕТ 3. Младежка заетост
- професионална реализация
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- Пълноценна реализация на личностните качества на младите хора при
условията на повишени изисквания на пазара на труда. Мотивация за доброволен
труд, като алтернативна форма за социална активност;

ПРИОРИТЕТ 4. Гражданска активност
- Ангажиране на младите хора в обществения живот на общината и
намаляване на социалната им пасивност при вземане на решения по засягащи ги
въпроси;

- Приобщаване на младите хора към основните демократични ценности борба срещу расизма и ксенофобията, равнопоставеност на половете, зачитане на
основните човешки права.

ПРИОРИТЕТ 5. Свободно време
- Равноправен достъп до всички източници на младежка информация;

- Стимулиране на младежката мобилност, сътрудничество и обмяна на
неформален опит

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Стратегията за развитие на младите хора е насочена към млади хора на възраст от
14 до 29 г., както и на такива от 29 до 35 г., без разлика в техните социални,
имуществени, образователни, политически, етнически или религиозни различия.

ДЕЙНОСТИ
-

осъществяване

на

сътрудничество

между

младежките

организации

и

институциите, работещи с млади хора чрез дейността на Консултативния съвет за
младежка

политика,

разработване

на

съвместни

програми

и

проекти

с

цел

подобряване благосъстоянието на младите хора в областта.
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-

реализиране

на

партньорски

взаимоотношения

с

младежки

и

неправителствени организации, областни и общински администрации на територията
на област Перник и Югозападния район за планиране

- информационни кампании за популяризиране на Европейската харта за
участие на младите хора в живота на общините и регионите;

- създаване на младежки пространства и зони за по-добър достъп и
информираност на младите хора.

- изготвяне и разпространение на специализирани младежки издания бюлетини, младежки справочници, флаери и други печатни издания по различни
въпроси, касаещи младите хора;

- създаване на публичен регистър на действащи младежки организации и
институции, работещи с млади хора на територията на общината;

- укрепване и развитие на капацитета на действащите младежки организации
и институции, работещи с млади хора и на организации без опит чрез провеждане на
обучителни семинари и дискусионни форуми

- популяризиране на националните и европейски програми за предоставяне
на младежки услуги, младежка мобилност и доброволчество

- включване на дейности, обхващащи млади хора в неравностойно социално
положение и млади хора с увреждания

-

изготвяне

осигуряващи

на

програми

за реализиране

възможности на младите

хора

за

на проекти и мероприятия,
активно

участие

в

социално

икономическия живот, като основа за личностна и професионална реализация
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- подпомагане на проекти за превенция, лечение и рехабилитация на
различни видове зависимости, агресивно поведение и други видове асоциални
прояви

- подпомагане и стимулиране на международен младежки обмен

ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Основните принципи за реализация на стратегията са:

1. Консенсус

При формирането и реализирането на Стратегията за развитие на младите хора е
необходим консенсус между организациите и институциите, поради факта, че
състоянието на младите хора е значим въпрос, чието решение предполага
съвместни усилия на всички отговорни субекти.

2. Устойчивост

Постигнатите резултати да се базират на принципа на ко-мениджмънта, т.е.
съчетаването на обществената активност с държавната и местна политика.

3

Европейски характер

Съобразяване и прилагане на европейските принципи, норми и стандарти за
работа с младите хора.

4

Законодателно осигуряване

Разработва се и се изпълнява съобразно нормативната уредба.

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

30

5. Ресурсно осигуряване

- Финансово осигуряване чрез общинския бюджет, националния бюджет и
европейски финансиращи програми, осигуряване с кадри, техника, софтуер и др.

-

Информационно

осигуряване

-

статистически

и

социални

емпирични

проучвания за състоянието на младите хора, за потребностите, нагласите,
развитието и очакванията на младежкия неправителствен сектор.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Повишена роля на младите хора в гражданското общество чрез участието им в
програми за младежки дейности;

2. Укрепване и развитие на капацитета на младежките организации и институциите,
работещи с млади хора.

3. Прилагане на европейски модели за работа с младите хора

4. Увеличаване на броя на доброволците в гражданските и младежките организации;

5. Участие на младите хора в местното самоуправление за решаване на младежките
проблеми;

6. Повишаване информираността на младите хора относно въпроси, отнасящи се до
живота

на

младите

хора,

включително

здравословен

начин

на

живот

и

национални

и

възможностите за осмисляне на свободното време;

7.

Повишаване

активността

и

участието

на

младите

хора

в

международни младежки и образователни програми, нарастване на относителния
дял одобрени проекти;
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8. Стартиране на ежегодна общинска програма за младежки дейности;

9. Създаване и укрепване капацитета на вече създадени младежки зони, клубове и
младежки пространства в общината;

10. Повишаване качеството на предлаганите младежки дейности и услуги;

11. Повишаване броя млади хора, практикуващи спортни дейности;

12. Повишаване активната гражданска позиция и включване на младите хора в
дейности

по

превенцията

на

зависимостите

-

наркомания,

алкохолизъм,

тютюнопушене, СПИН и други болести, предавани по полов път;

13. Повишаване на активността и успешната реализация на младите хора на пазара
на

труда

и

оптималното

използване

на

възможностите

за

повишаване

на

квалификацията, посредством формалното и неформалното образование, с оглед
адекватна реакция на промените на пазара на труда.

АНГАЖИРАНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Изключително важно за ефективното реализиране на Стратегията и Програмата за
развитие на младите хора е координацията и взаимодействието между общината и
другите институции на територията на област Перник, имащи отношение към
развитието на младите хора:

- Държавната агенция за младежта и спорта чрез областните си координатори;
- Областна администрация;
- Общини
- Кметствата на населените места;
- Неправителствени организации, работещи по проблемите на младите хора;
- Институциите, работещи с млади хора.
- РИОКОЗ Перник
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IV. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ОБЛАСТЕН ПЛАНОВЕ И НАЦИОНАЛНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖКА
ПОЛИТИКА КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2014 ГОДИНА
Януари 2014

№

Описание на дейността

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

1

Включване в поименния списък с обекти с
приоритетно значение на спортни площадки
за уличен фитнес в кв. “Църква”, кв. “Изток”,
кв. “Ралица”, кв. “Твърди ливади”, кв. “Тева”.
Обезопасяване и поставяне на
ударопоглъщаща настилка на вече
изградените площадки.
Литературен конкурс
Givebox в Младежкия дом, изработен от
бутилки и други материали за рециклиране поддържане на среда за размяна на стоки
Организиране и провеждане на конкурс
„Снимка на 2013 година” с мото "Перник на
младите през твоята гледна точка"

Месец януари

Младежки НПО
Община Перник
Публично - частни
партньорства

Бюджета на Община
Перник и публично
частни партньорства

2
3
4

5
6

Месец януари
ОМС
Месец януари - февруари Фън хаус
КСМП
месец януари

Участие на MAE /Младежки авариен екип/ и 25-26 януари
доброволци в организирането и провеждането
на фестивала „ Сурва 2014”
Организиране и провеждане на кръгла маса с
Месец януари
представители на институции, работещи с
деца и младежи на тема :” С традиции в
бъдещето”

Фън хаус
КСМП
ПР на КСМП
БМЧК
КСМП
Фън Хаус
Сдружение „Дай бабо
огънче!”
Община Перник

250 лв.
150 лв. Разходи за
материали - от Бюджета
на КСМП
Публично - частни
партньорства
250 лв. – разходи за
организиране и
награждаване
В рамките на бюджета на
Община Перник
150 лв. за организиране
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Февруари 2014

№

Описание на дейността

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

1

Анти СПИН кампания за Деня на влюбените

14 февруари

2

Снежен празник в местността “Цуцевица” над 1 февруари
Белодробна болница
Конкурс „Мама, татко и аз” и „Най-красив
снежен човек”
Шести национален Конкурс за мартеници
месец февруари
„Пижо и Пенда”

Фондация „П.У.Л.С.”
ОМС
БМЧК
РЗИ
Фън хаус
КСМП

Младежки проекти
620 лв. – организиране и
провеждане на
кампанията
400лв. за награден фонд
200лв. за шейни и други
зимни игри

Сдружение „Дай бабо
огънче!”
Община Перник
Сдружение „Дай бабо
огънче!”
Община Перник

200 лв. за награди и
организиране на изложба

3
4

„Аз и моята България“ - викторина за 3 март
с ученици от ОУ Св. Иван Рилски

Месец февруари

500 лв. за награди и
организиране

Март 2014

№

Описание на дейността

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

1

Пролетни дни „За добро”
Национален конкурс за рисунка на тема
"Българските народни приказки - извор на
мъдрост и доброта”
Великденски концерт „За добро“
Изграждане на пространство за изложби на
открито в центъра на града /подобно на
„Моста на влюбените” при НДК/

месец март/април

Сдружение „Дай бабо
огънче!”
Община Перник

400 лв. за награди и
организиране на изложба
и концерт

текущо

Младежки организации

Публично - частни
партньорства
В рамките на утвърдения
бюджет на Община
Перник
1000лв. от Бюджета на
КСМП
1 200 лв. пътни разходи и
такси участие
В рамките на утвърдения
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2

3
4
5

Изработване и поставяне на табла "Перник на Месец март
младите" в училищата
Курс "Работя и играя с деца" - обучение на
Месец Март
двама фасилитатори
Поставяне на информационни табели за пътна текущо

Фън хаус
КСМП
Община Перник
КСМП
Фън хаус

безопасност при светофара на “Кауфланд”

КСМП
Младежки медиатор

бюджет на Община
Перник

Април 2014

№

Описание на дейността

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

1

Поставяне на паркинги за велосипеди във
всички училищни дворове, до обществени
сгради и около места за отдих.

текущо

Община Перник
Младежки
организации
Училища

Бюджета на Община
Перник и публичночастни партньорства

2

Почистване за Деня на земята

22 април

3

Вдъхновяващи надписи по алеи и пейки с
логото на КСМП

април

20 лв. – чували и
ръкавици
200лв. - от Бюджета на
КСМП

4

Уъркшоп по декупаж с деца и младежи за
Великден

Месец април

5

Обособяване на младежките зони в
гр.Перник, освежаване, маркиране, изработка
на табели и карти. Сайт.

текущо

ОМС
Фън хаус
Фън хаус
КСМП
Дай Бабо огънче
Фондация „П.У.Л.С.”,
Фън Хаус
БМЧК
Дай Бабо огънче
Младежки НПО
Община Перник

400 лв. разходи за
материали
В рамките на
утвърдения бюджет

Май 2014

№

Описание на дейността

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

1

Детски фолклорен конкурс „Дай, бабо,
огънче!”

Месец май

2

Футболен турнир

Месец май

Сдружение „Дай, бабо,
огънче!”
Община Перник
ОМС

3

Кампания по повод световния ден за
съпричастност към жертвите на СПИН.

Третата неделя на май

500лв. – разходи за
организиране на
конкурса и награди
100 лв. – организиране и
провеждане
200 лв. – организиране и
провеждане на кампания
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Фондация „П.У.Л.С.”
ОМС

БМЧК
РЗИ

Младежки проекти

Юни 2013

№

Описание на дейността

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

1

"Да бъдем добри" отбелязване Деня на детето
Рецитиране на „Аз съм българче”
Рисунка „ Детство мое“
Рисунка на асфалт

1-ви юни

500 лв. за награди и
организиране празника

2

Изграждане на места за плажен волейбол през текущо
лятото

Сдружение „Дай бабо
огънче!”
Община Перник
ОМС
БМЧК
Младежки НПО
Община Перник

Бюджета на Община
Перник и публичночастни партньорства

Юли 2014

№

Описание на дейността

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

1

Участие и представяне на Перник на младите
на Национална среща и изложение - Варна
2014

месец юли

Младежки НПО

500лв. – за рекламни
Материали

2

Палатково обучение за доброволци

Месец юни

Фондация „П.У.Л.С.”

500,00 лв. разходи за
храна и материали

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

Август 2014

№

Описание на дейността

36

1

Отбелязване на 12 август – Световен ден на
младежта
– велопоход, младежки хепънинг,
доброволчески
инициативи, концерт.

месец август

Община Перник
Младежки
организации
Спортни клубове
Местен бизнес

В рамките на
утвърдения бюджет.
Спонсорство.
1500лв. – разходи
за организиране на
събитие

Септември 2014

№

Описание на дейността

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

1

Кампания в училищата против насилието
сред младите хора

Септември - октомври

Фондация „П.У.Л.С”

2.

Демонстрация за оказване на първа помощ и
реакция при кризисни ситуации по случай
световния ден на ПДП
Кампания за събиране на книги и училищни
пособия за деца и младежи в неравностойно
социално положение.

Септември

БМЧК
КСМП

500 лв. за отпечатване на
информационни
материали
500 лв.

Септември

БМЧК
КСМП
Фън хаус

200 лв. от утвърдения
бюджет на КСМП

Работа с представителите на рисковите
септември
целеви групи. Фокус групи, тематични срещи
за превенция на ХИВ и СПИН
Октомври 2014

Фондация „П.У.Л.С“
КСМП

70 лв.

№

Описание на дейността

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

1

Академия за лидери „Перник на младите
2014”

Месец октомври ноември

КСМП
Община Перник

2

Надяждане с плодове

Месец октомври

ОМС

В рамките на
утвърдения бюджет
5000 лв. разходи
за транспорт, тренери,
нощувки, храна и
материали
150 лв. плодове и
награди

3

4
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3

Кампания за позитивно родителстване
Дискусии, изработване на информационни
материали

Месец октомври

Сдружение „Обектив”
Фондация „П.У.Л.С.”
БМЧК
В партньорство с ИСДП
КСМП
Сдружение „Дай Бабо
огънче”

Хелоуин кампания за превенция на ХИВ и
СПИН- Разпространяване на презервативи и
ЗОМ.
Ноември 2014

31.10.2014

Фондация „П.У.Л.С.“
РЗИ

№

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

Обучение за доброволци по превенция на
зависимости
2
Обучение за доброволци по превенция
трафик на хора
Декември 2014

Месец октомвриноември
Месец ноември декември

БМЧК
КСМП
БМЧК
КСМП

500 лв. от утвърдения
бюджет на КСМП
500 лв. от утвърдения
бюджет на КСМП

№

Описание на дейността

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

1

Отбелязване на 5 декември международен ден 5 декември
на доброволеца

БМЧК
КСМП
Фън Хаус

2

Анти СПИН кампания

1 декември /начало края
на ноември/

3

Коледни дни – „За добро”
Коледна работилница
Коледен благотворителен концерт „За добро“

месец декември

Фондация „П.У.Л.С.”
БМЧК
ОМС
РЗИ
Сдружение „Дай бабо
огънче!”
Община Перник
ОМС

500 лв. разходи за
организиране и
провеждане на празник
за доброволци
500 лв. разходи за
организиране и
провеждане на кампания

4

Описание на дейността

1

200 лв. – организиране и
провеждане на дискусии
с родители и
специалисти,
изработване на
информационен
материал от утвърдения
бюджет на КСМП
70 лв.

450 лв. за награди и
организиране

Текущо
38

№

Описание на дейността

Време на
провеждане

Отговрник/ци за
изпълнение

Източници на
финансиране

1

Изграждане на маси за шах и маси за тенис

текущ

Младежки НПО
Община Перник

2

Ремонт на спортните съоръжения във всички
училищните дворове

текущ

3

Популяризиране на Наредба № 1

текущ

Бюджет на Община
Перник
Бюджета на Община
Перник и публичночастни партньорства
В рамките на утвърдения
бюджет

4

Януари - април

7

Разработване и приемане на Стратегия за
развитие на младите хора в Община Перник
2014 - 2020 - експертни срещи, публично
обсъждане, внасяне в Общински съвет
Развитие на мрежа от младежи чрез
Наградата на Херцога на Единбург
Обучения за развитие капацитета на КСМП Представяне на организацията в публичното
пространство, Етичен кодекс и ценности,
Организационна култура, Лобиране за
младежки политики, Организиране на
събитие от А до Я, Как да мотивираме и
задържаме доброволци в организацията, Тийм
билдинг събития , писане и работа по
проекти.
Развитие на клубове по дебати

8

Вдъхновяващи филмови вечери

9

Вечери на настолните игри

10

Излети сред природата - еднодневни и
двудневни на палатки

5
6

Младежки НПО
Община Перник
Фън Хаус
Фън хаус
КСМП
Община Перник

500 лв. + статистическо
проучване

Месец март – април

КСМП

300 лв.

Януари - Декември

Община Перник
КСМП
НМФ

2000 лв. за лектори , зали
и материали

Месец януари - април

Община Перник
РИО
Фън хаус
КСМП
Месец януари Фън хаус
декември
КСМП
Месец януари - декември Фън хаус
КСМП
Март - септември
Фън хаус
КСМП

500лв.

400лв. за материали, зали
400лв. за материали, зали
Разходи за транспорт,
материали, храна - 600лв.
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общо
11

Информационна кампания за кандидат
студенти

12

Организиране на изложение на местните текущ
производители на хранителни продукти от
Област Перник с подкрепата на общинска и
областна администрация, като първа стъпка
към създаване на местни пазари на местни
производители.
Организиране на различни конкурси за
служителите на Общинската администрация с
помощта на КСМП - за най-уютно работно
място, най-усмихнат служител и други.
Обучение за доброволци от по ПДП и Юни - юли
реакция при бедствия
Лятна АНТИ СПИН кампания.
Юни - юли
Разпространяване на презервативи, ЗОМ и
изследвания за ХИВ/СПИН (мобилен
кабинет)

13

14
15

16

17
18

Организиране на обучение за доброволци на
организациите, които реализират АНТИ
СПИН кампании

Февруари - март

текущ

КСМП
Минно геоложки
университет
МС „ПОЛЕТ”
Обектив
КСМП

Община Перник
КСМП

Награден фонд

БМЧК
КСМП
Фондация „П.У.Л.С.“
РЗИ
КСМП
БМЧК
ОМС

500 лв.

КСМП
ОМС
БМЧК
Фондация „„П.У.Л.С.””
РЗИ
ПР КСМП
КСМП
ОбМД

500 лв.

300 лв.

Развитие и поддържане на сайта на КСМП
текущ
120 лв.
Организиране и провеждане на младежки
текущ
В рамките на утвърдения
театрални постановки
бюджет на КСМП
Обща стойност на описаните дейности в таблицата: 25 000 лв.
Настоящият календарен план е отворен документ. Описаните в него дейности и инициативи могат да се променят в зависимост от
актуалните нужди на младежите в Перник, на база анализа и оценките на младежките организации.
Изготвил:
Юлия Андонова, младежки медиатор на КСМП
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА МЛАДЕЖКА
ПОЛИТИКА ЗА 2014 ГОДИНА
Основна цел – Създаване на устойчиви политики за инвестиране в младите хора като значим социален капитал и мобилизиране на
потенциала им за развитието на Община Радомир.
Дейности
Бюджет
Срок за
Очаквани
Индикатори за
Отговорна
реализация
резултати
изпълнение
институция
Оперативна цел - Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
Професионалното ориентиране и реализация
Община
03.2014г.
Намаляване броя Бр. ученици участвали в Община Радомир
-среща между общинското ръководство,
Радомир
на необхванатите срещата
представители на средните училища, родители
и
Бр. родители участвали в
и ученици за реализиране на държавния
преждевременно срещата
план-прием за държавните и общинските
напусналите
гимназии
образователната
система лица в
задължителна
училищна
възраст
.Намаляване на
дела
на
безработните
млади хора.
Открити уроци по география чрез сбирките на Община
03.2014г.Повишаване на Бр. младежи включени в
МКИЦ „Европа“
Симеон Идакиев
Радомир
11.2014г.
компетенциите
сбирките
чрез неформално
учене
Включване на Община Радомир в национални
Община
текущ
Намаляване
на Бр. заети млади хора
Община Радомир
програми, по които се осигурява приоритетно
Радомир
дела
на
заетост на млади хора
безработните
млади хора.
Оперативна цел - Подобряване достъпа до информация и качествени услуги
Младежка трудова борса - срещи между Община
04.2014г.
Повищаване
Бр. млади хора уаствали
Община Радомир
ученици, завършващи 7-ми, 8-ми и 12-ти Радомир
информираността в срещата
Д”БТ”
класове, както и регистрирани в Д”БТ”
на младите хора Бр. наети
младежи и работодатели на територията на
относно
фирмата
изискванията на
пазара на труда
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Предоставяне на социални услуги на млади ЦОПтекущ
семейства
Радомир
към
Програма
SOS
Детско
селище
София –
Радомир
– Дрен
Оперативна цел - Насърчаване на здравословния начин на живот
Общински етап на ученически игри за
Община
01.2014учебната 2013/2014 година
Радомир
03.2014г.

Международния ден на здравето - турнир по
стрийтбол за ученици от всички училища на
територията на общината Подпомагане на
младежка инициатива свързване с Деня на
здравето – изготвяне на презентация, брошури
Великденски волейболен турнир, привличане
в турнира и завършили средното си
образование

Община
Радомир

04.2014г.

Община
Радомир

04.2014г.

Световен олимпийски ден – среща с известен
наш спортист, лекоатлетически състезания на
стадиона

Община
Радомир

23.06.2014г. –

По-добър достъп Бр. млади хора поличили
до услуги на консултации
млади хора в
неравностойно
положение

Привличане на
по-голям
брой
ученици
за
занимаване със
спортна дейност
Повишаване на
знанията
на
младите хора по
въпросите
за
здравето и спорта
Подобряване на
здравния статус
на младите хора
и повишаване на
дела на младите
хора,
занимаващи се
активно със
спорт.
Подобряване на
здравния статус
на младите хора
и повишаване на
дела на младите

ЦОП-Радомир към
Програма
SOS
Детско
селище
София – Радомир –
Дрен

Бр. ученици участвали в
ученическите игри

Община Радомир

Бр.млади хора участвали
в инициативата

МКИЦ „Европа“

Бр.млади хора участвали
в инициативата

МКИЦ „Европа“,
ВК „Струмска
слава“

Бр.млади хора участвали
в инициативата

МКИЦ „Европа“
Клуб „Олимпиец”
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Туристически поход до х. „Орлите”
съвместно с туристическо дружество „Орлите”
гр. Радомир
Туристически поход до х. „Момин кладенец”
с.Извор

Община
Радомир

Състезание по стрийт фитнес

Община
Радомир

Поход до връх Вихрен в Пирин планина и
Седемте рилски езера

Община
Радомир

Организиране на кинопрожекции

Община
Радомир

Ученически турнир по тенис на корт
Община

хора,
занимаващи се
активно със
спорт.
24 .06.2014г - Реализиране на
Ден на билката нови и
традиционни
форми на
организиране на
свободното
време.
30.06.2014г.
Полуляризиране
и стимулиране на
местни спортни
клубове,
като
място
за
спортуване,
фитнес
и
социално
общуване.
07. 2014г.
Реализиране на
нови
и
традиционни
форми
на
организиране на
свободното
време.
07-08.2014г.
Реализиране на
нови и
традиционни
форми на
организиране на
свободното
време.
14.09.2014г.
Полуляризиране
и стимулиране на

Бр.млади хора участвали
в инициативата

МКИЦ „Европа“
ТД „Орлите” гр.
Радомир

Бр.млади хора участвали
в инициативата

Община Радомир
Спортен клуб
„Аполон”

Бр.млади хора участвали
в инициативата

МКИЦ „Европа“

Бр.млади хора участвали
в инициативата

МКИЦ „Европа“

Бр.млади хора участвали
в инициативата

Община Радомир
Тенис клуб 43

Радомир

Волейболен турнир

Община
Радомир

26-27 .
09.2014г.

Футболен турнир на името на Христо
Радованов.

Община
Радомир

26.10.2014г.

Отбелязване на Световния ден на борба срещу
СПИН. Подпомагане на младежка
инициатива– изготвяне на презентация,
брошури
Коледен и Великденски турнир по шахмат

Община
Радомир

12.2014г.

Община
Радомир

05 и 12.2014г.

местни спортни
клубове,
като
място
за
спортуване,
фитнес
и
социално
общуване.
Подобряване на
здравния статус
на младите хора
и повишаване на
дела на младите
хора,
занимаващи се
активно със
спорт.
Намаляване броя
на необхванатите
и
преждевременно
напусналите
образователната
система лица в
задължителна
училищна
възраст .
По-добра здравна
профилактика
сред младите
хора.
Подобряване на
здравния статус
на младите хора
и повишаване на
дела на младите
хора,

Радомир

Бр.млади хора участвали
в инициативата

Община Радомир
ВК „Струмска
слава“

Бр.млади хора участвали
в инициативата

Община Радомир
ФК „Струмска
слава“

Бр.млади хора участвали
в инициативата

Община Радомир

Бр.млади хора участвали
в инициативата

МКИЦ „Европа“
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занимаващи
активно
спорт.

се
със

Оперативна цел - Развитие на младежко доброволчество
Среща на младежки лидери от община
Община
04.2014г.
Радомир с представители на младежки
Радомир
организации от съседни общини с цел
запознаване и развитие на добри практики в
областта на младежкото доброволчество.
Оперативна цел - Повишаване на гражданската активност
Дискотека по повод Деня на влюбените
Община
02.2014г.
Радомир

Пролетно парти

Община
Радомир

03.2014г.

Среща на ръководството на Община Радомир
и студенти

Община
Радомир

03.2014г.

Подпомагане на млади хора за участие в
регионални
и
национални
младежки
инициативи, инициативи в областта на
културата и спорта

Община
Радомир

текущ

Тържества по повод закриване на учебната

Община

06.2014г.

Подобряването
на планирането
на политиките за
младежта на
общинско ниво.

Бр.млади хора участвали
в инициативата

Община Радомир

Реализиране на
нови и
традиционни
форми на
организиране на
свободното
време.
Реализиране на
нови и
традиционни
форми на
организиране на
свободното
време.
Подобряването
на планирането
на политиките за
младежта на
общинско ниво.
Популяризиране
на насоките на
европейската
младежка
политика.
Намаляване броя

Бр.млади хора участвали
в инициативата

Община Радомир

Бр.млади хора участвали
в инициативата

МКИЦ „Европа“

Бр.млади хора участвали
в инициативата
Бр. иницативи
предложени от
студентите
Бр.млади хора участвали
в инициативата

Община Радомир

Бр.млади хора участвали

Община Радомир

Община Радомир
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година и официално връчване на дипломи.

Радомир

Международния ден на младежта - среща на Община
институциите, работещи с младежи, дискотека Радомир

12.08.2014г.

Организиране на конкурс за графити на Община
тема"Моят град“
Радомир

10.2014г.

12 октомври – Ден на българската община –
седмица на отворените врати в Община
Радомир

Община
Радомир

12.10.2014г.

Коледно парти

Община
Радомир

12.2014г.

на необхванатите
и
преждевременно
напусналите
образователната
система лица в
задължителна
училищна
възраст .
.
Увеличаване на
броя на младите
хора, активно
участващи в
местното
самоуправление
и обществения
живот.
Развитие
на
таланта,
творческите
умения
и
културното
изразяване
на
младите хора.
Увеличаване на
броя на младите
хора, активно
участващи в
местното
самоуправление
и обществения
живот.
Развитие
на
таланта,
творческите

в инициативата

Училища

Бр.млади хора участвали
в инициативата.
Бр. иницативи
предложени от младите
хора

Община Радомир

Бр.млади хора участвали
в инициативата.

Община Радомир
Училища

Бр.млади хора участвали
в инициативата.
Бр. иницативи
предложени от младите
хора

Община Радомир

Бр.млади хора участвали
в инициативата.

МКИЦ „Европа“
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умения
и
културното
изразяване
на
младите хора.
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
За постигане на ефективно наблюдение и контрол, реализирането на плана ще бъде подчинено на
следните принципи:
 Прозрачност и отвореност към сътрудничество;
 Ресурсна осигуреност – финансова, техническа и професионална;
 Перспективност – дейностите са съобразени с потенциала за развитие на всички
ангажирани в реализацията на плана отговорни институции, както и с политиката на област Перник
за работа с млади хора и приоритетите на Европейската общност;
 Недопускане на дискриминация, въз основа на религиозни и политически убеждения,
етническа принадлежност и други принципи.
Държавната политика за младежта се провежда от Министерски съвет чрез министъра на младежта
и спорта. В приетия през 2012 г. от Народното събрание Закон за младежта се регламентират
задълженията на държавните органи на национално и регионално ниво, на местните органи на
самоуправление и на младежките организации в процесите на планиране и реализация на
младежката политика.
Областните управители, в съответствие със Закона за младежта и Националната стратегия за
младежта 2012-2020 г. осигуряват и координират провеждането на държавната политика на
територията на областта чрез изготвяне на областен годишен план за младежта.
Кметовете на общини са пряко отговорни за планирането и провеждането на младежката политика
в общините. Те, заедно с общинските съвети, осигуряват отчетност, публичност и прозрачност на
общинските политики за развитие на младежта, като предоставят на областните управители
общинския годишен план за младежта за текущата година и отчет за изпълнение на дейности за
предходната година.
Младежките организации осигуряват младежко участие и представителство при формулирането и
изпълнението

на

политиките

за

младежта.

Младежките

организации

работят

в

тясно

сътрудничество с централните, регионалните и местни органи. Младежките съвети координират
интересите на младите хора в различни области – образование, култура, спорт, екология,
здравеопазване, труд и социална политика и др. чрез:
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- Участие във формирането, осъществяването и оценката на младежката политика;
- Застъпнически кампании;
- Международно младежко общуване;
- Сътрудничество с общинските и държавни органи на администрацията.
Чрез развитието на Националната информационна система за младежта, администрирана от
Министерството на образованието, младежта и науката, ще се осигурява надеждна информация за
потребностите на младите хора, както и за планирането, управлението, наблюдението и оценката
на политиките за младежта на национално, регионално, областно и общинско ниво.

VІ. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

Наблюдението и контролът ще се осъществяват чрез:
 Организиране и управление на цялостното изпълнение на плана;
 Регулярна комуникация между всички участващи по плана;
 Оценка на управлението на плана;


Регулярни

срещи

и

контакти

между

партньорите

за

осигуряване

на

оптимална

координация и ефективност на дейностите;
 Трансфер на опит.

VІІ. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА
За да се осигури ефективност на дейностите за отразяване на степента на активност на
заинтересованите страни, в интернет страниците на Областна администрация Перник и общините
редовно ще се публикуват информационни материали и снимки, отразяващи изпълнението на
плановете за младежта.
За постигане на максимална публичност по плана се предвижда:
 Медийно представяне на областния и общинските планове;
 Осигуряване на информация на всички заинтересувани страни – периодично медийно
отразяване;
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 Пресконференции по време на изпълнение и за представяне на постигнатото в рамките на
плана и резултатите от него;
 Регулярно представяне на актуална информация за развитието на дейностите в плана.
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