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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 2010-2020 г., в изпълнение на Закона за младежта и анализите на
потребностите на младежите, представени от три от общините 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.
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 и Брезник.

II.

Анализ

на

предизвикателствата

пред

младите хора 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.
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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
Като цяло, застаряването на населението в областта следва общите тенденции на
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
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Данните от последното преброяването в област Перник сочат, че през 2015 г.
населението е било 125 456 души, от тях 15 720 са младежи на възраст между 15 и
29 години. (8373 мъже и 7347 жени). Повече от три четвърти от тях живеят в
градовете и по-малко от една четвърт – в селата (в градовете са 13 231, а в селата –
2489).

2. Икономическа активност и кариерното развитие
на младите хора
НАСЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ КЪМ 31.12.

(Брой)
Възраст
(в

2008
общо

навършени

2009

в т.ч общо
жени

2010

в т.ч

общо

2011
в т.ч

жени

общо

жени

2012
в т.ч

общо

жени

в т.ч
жени

години)

6
15 - 19

7256

3557

774

3 280

6 075

2 943

5559

2646

5169

2484

3 867

7 829

3 757

5753

2561

5451

2415

4 034

8 059

3 878

7985

3778

7597

3585

7
20 - 24

7967

3867

929
8

25 - 29

8668

4174

322

Инвестирането в младите хора, мобилизирането на потенциала им във всички
сфери

на

техния

предприемачеството,

професионален
неминуемо

и

личен

рефлектират

живот
в

и

ръста

насърчаването
на

на

обществено-

икономическото развитие на региона и на страната, като цяло.
Активността на младите хора е насочена към частния икономически
сектор, където те все по-често намират своята реализация.
Идентифицират

се

слабости,

обусловени

от

негативните

демографски

тенденции, от една страна, от недостатъчно развития пазар на труда за младежите –
от друга и от трета – недостатъчният финансов ресурс, с който общините на
територията на област Перник биха могли да насърчават предприемачеството сред
младите хора, да стимулират развитието на общинските младежки структури и
работещите на територията на общините младежки организации.
Съществена слабост е и недостатъчно ефективното сътрудничество
между местната администрация, образователните институции и гражданския сектор в
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превантивни програми за младежта, неефективната връзка между професионалното
образование и бизнеса, липсата на публично-частни партньорства за модернизиране
на областите, свързани с развитието на младите хора в облатта.
В структурата на икономически активното население втората категория са
безработните лица. Статистиката за броя и структурата на безработните е динамична
във времето.
Младите хора в България са сред най-късно влизащите в пазара на труда в
сравнение с другите държави от ЕС. В повечето случаи те нямат практически и
трудов опит по придобитата специалност, след завършване на своето образование и
трудно се включват в пазара на труда. Процентът на млади хора, които не са
обхванати нито от образователната, нито от социалната, нито от трудовата система е
пределно висок. Определящ фактор за формирането на групата на неработещите и
неучещи младежи е образованието. Голям е делът на неработещите и неучещи
младежи роми, но има тенденция делът на етническите българи в тази група да
расте.
Четирите посоки, в които трябва да намерим решение на проблема с
неработещите и неучещи младежи са:
- да се опитаме да убедим повече от тези младежи да се регистрират към
Бюрата по труда, за да бъдат обхванати от програми за заетост и преквалификация;
- да бъде назначен трудов медиатор, който да мотивира икономически
неактивните младежи да търсят работа.
-

да

се

използват

възможностите на Европейския

социален

фонд за

допълнителна квалификация.
Обстоятелствата, свързани със социалния статус, увеличават

риска да

останеш безработен в България. Младите хора от семейства на безработни родители
- не търсещи активно трудова заетост, ниско образовани или неграмотни, без умения
и

квалификация,

които

живеят

в

бедност

или

принадлежат

към

някоя

от

онеправданите обществени групи, до голяма степен на сигурност също ще придобият
същите характеристики.
Българските младежи (15-29 г.) продължават да живеят все по-дълго в дома
на своите родители в сравнение със своите връстници в другите държави от ЕС.
Средната възраст, на която младите жени напускат, е малко преди навършване на 28
години, а за младите мъже – малко преди навършване на 32 години. Възрастта, в
която те встъпват в брак и създават семейство също се е повишила през последните
години.
Младежката безработица на територията на област Перник се обуславя от два
фактора – младежите в трудоспособна възраст напускат малките градове, за да
търсят реализация в по – големите градове, а младите, живеещи на територията на
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областта, в по – голямата си част са ученици. Съществува нисък брой на заетите
младежи в икономическата сфера, което се дължи и на факта, че голяма част от тях
са във възраст, в която те все още учат и нямат възможността да работят. При
младежите от ромски произход нарастват потребностите от развитие на позадълбочени знания в областта на сексуално и репродуктивно здраве, предпазване
от полово предавани болести, превенция на вредните поведенчески фактори, с
което са ангажирани „здравния медиатор” по общини.
При младежите от българската етническа група също има такива, при които
нежеланието и финансовата невъзможност на родителите им е довела до отпадане
на децата от училище, но техния брой е много малък.
Все още младежките организации не се възприемат като форма за изява на
младежта, обикновено се предпочитат неформалните среди за общуване.
Недостатъчната

обществена

ангажираност,

липсата

на

перспектива

за

бъдещето и уплътняване на ежедневието само в интернет пространството водят до
демотивиране на младите хора в област Перник.
Мисленето сред младите хора за гражданската инициативност е като „нещо
безсмислено и губене на време”, което се явява като сериозна заплаха за
демократичните механизми в бъдеще. Макар готовността на младите хора да
участват в доброволчески акции да нараства, все още са ограничени възможностите
за доброволчески дейности.
През м. януари 2016 г. е стартирала програмата

„Обучения и заетост на

младите хора“ по ОП РЧР 2014-2020 за заетост и обучение на младежи. Тя е
насочена към вече регистрираните в Бюрата по труда като безработни младежи до
29 г. Младежите са били приоритетна група и в операция „Ново работно място 2016”.
Основната цел на Програмата „Старт

на кариерата” е да бъдат

осигурени

възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили
средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и
заетост.
Основната цел на Програмата „Старт на кариерата” е да бъдат осигурени
възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили
средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и
заетост.
Програмата се реализира в два компонента.
Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността,
които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в
дирекциите „Бюро по труда”;
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Обект на Компонент 2 са младежи до 24 г. завършили професионално
образование през последните 24 месеца, без трудов стаж по професията, по която са
придобили квалификация, и регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.
Работодатели по Компонент 1 са публични администрации - централните
ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и
техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната
власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските
администрации.
По Компонент 2 работодателите са от частния сектор.

3. Достъп до образование и младежка заетост
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. Младите хора
в България са сред най-късно влизащите в пазара на труда в сравнение с другите
държави от ЕС. В повечето случаи те нямат практически и трудов опит по
придобитата специалност след завършване на своето образование и трудно се
включват на пазара на труда. Всеки пети младеж в България не прави нищо - не
учи, не работи и не се обучава. Затова и страната ни оглавява непрестижната
класация в ЕС за най-висок процент на млади хора, които не са обхванати нито от
образователната, нито от социалната, нито от трудовата система. Определящ фактор
за формирането на групата на неработещите и неучещи младежи е образованието.
Около 47% от младите, попадащи в тази група, са преждевременно отпаднали от
училище, тоест имат или основно, или по-ниско от основно образование. А 64% от
тях живеят в село или малък град. Изследването показва и че 51% от неработещите
и неучещи младежи са турци и роми, а 46% са българи, като представителите на
институциите отбелязват, че има тенденция делът на етническите българи в тази
група да расте.
Четирите посоки, в които държавата ни се опитва да намери решение на
проблема с неработещите и неучещи младежи са:
- социалното и образователното министерство предлагат проекти за т.нар.
дуално (професионално) образование;
- вторият път е да се опитат да убедят повече от тези младежи да се
регистрират към Бюрата по труда, за да бъдат обхванати от програми за заетост и
преквалификация;
- предстои да бъдат назначени около 100 трудови медиатори, най-вече в
местата

с

висока

младежка безработица, които

да

мотивират

икономически

неактивните младежи да търсят работа.
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- България използва и възможностите на Европейския социален фонд за
допълнителна квалификация.
Обстоятелствата, свързани със социалния статус, увеличават

риска да

останеш безработен в България. Младите хора от семейства на безработни родители
- не търсещи активно трудова заетост, ниско образовани или неграмотни, без умения
и

квалификация,

които

живеят

в

бедност

или

принадлежат

към

някоя

от

онеправданите обществени групи, до голяма степен на сигурност също ще придобият
същите характеристики.
Целите

на

Стратегията

„Европа

2020”

имат

отражение

върху

дългосрочното развитие на пазара на труда в България, като една от тях е
преждевременно напусналите образователната система да не са повече от 11%.
Важна задача е подобряване на качеството и резултатността на системите за
образование и обучение на всички равнища и увеличаване на броя на обучаващите
се във висше или в равностойно на него образование.
За община Перник
Основен проблем е млади хора, отпадащи от училище. Община Перник
реализира държавната образователна политика на своя територия като работи за
равен

достъп

до

качествени

образователни

услуги,

по-пълно

обхващане

в

задължителното образование на учениците, създаване на по-добри условия за
отглеждане, възпитание и обучение. Едновременно с това е предприела и провежда
действия, мерки, и политики по превенция и намаляване броя на подрастващите от 5
до 16 годишна възраст, непосещаващи учебните заведения.
На територията на община Перник функционират 22 (двадесет и две)
общообразователни училища, 5 (пет) професионални гиманзии, 1 (едно) помощно
училище и Европейски политехнически университет.
За учебна 2016/2017 година общият брой на учениците на територията на
Община Перник е бил 8796 (осем хиляди седемстотин деветдесет и шест) души, от
които 7152 (седем хиляди сто петдесет и двама) – в общински училища и 1644
(хиляда шестстотин четиридесет и четири) – в държавни професионални гимназии.
През учебната 2015/2016 г. от задължителни учебни занимания са отпаднали
14 (четиринадесет) деца на възраст до 16 г. От тях 6 (шест) са отпаднали заради
отсъствия от училище, 4 (четири) – по семейни причини, 2 (две) – поради
заминаване в чужбина, 1 (едно) – по здравословни причини и 1 (едно) е
реинтегрирано в училище.
За втория срок

на учебната 2015/2016 г. (периода януари-юни 2016 г.) са

отпаднали 11 (единадесет) деца, от които 3 (три) в начален етап и 8 (осем) в
прогимназиален клас.
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За учебната 2016-2017 г. (от септември до края на календарната 2016 г.)
няма отпаднали деца на възраст до 16 г. от образователната система.
Всички отпаднали ученици в общината са описани в Регистър, който съдържа
данни за техните имена, клас, училище, данни за родителите и адрес, причини за
отпадане от училище и предприети мерки за връщане на детето към образователната
система. Неговата актуалност се поддържа от експертите на отдел „Образование,
култура, младежки дейности и духовно развитие” в Община Перник.
Отпадането от училище е явление, дължащо се на комплекс от причини.
Учениците, застрашени от отпадане, често страдат от липса на мотивация и
неадекватни навици за учене, несигурни цели, липсваща самоинициатива, лоша
социална адаптация и проблемно поведение. Не на последно място може да се
спомене и родителската незаинтересованост, разделени семейства, самотни майки,
социално-слаби семейства, незадоволителни хигиенно-битови условия и др. Найчесто това са деца от ромски произход, които имат много неизвинени отсъствия.
Макар, че като цяло в община Перник е слабо изразена тенденцията деца да
отпадат от учебния процес, намаляването на риска от преждевременно напускане, е
един от важните приоритети.

4. Достъп до информация и качествени услуги
Един от приоритетите в младежката политика на област Перник е улесняване
на достъпа до качествени услуги и повишаване на тяхното ниво, които подпомагат
личностното и обществено развитие на младежите, в съответствие с потребностите и
интересите им.
Информираността във всички сфери и аспекти на обществено-икономическия
живот, създаването на по-добри условия за достъп до неформално образование и
форми за учене през целия им живот, както и възможности за пълноценно
използване на свободното им време и оказване подкрепа на младежки инициативи и
кампании,

посветени

на

значими

за

общността

каузи,

също

допринасят

за

разширяване кръга на обхват на млади хора, младежки групи и организации.
За повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на
развитието на младите хора функционира Младежки информационно-консултантски
център (МИКЦ) – проект на сдружение с обществено полезна дейност „Обектив”.
Партньори в него са Община Перник, фондация „П.У.Л.С.”, сдружение „Отворена
младеж” и младежко сдружение „Полет”. Центърът е изграден с финансовата
подкрепа на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” по
Национална програма за младежта (2011-2015 г.). Екипът на МИКЦ предоставя
информация по широк спектър от въпроси, които вълнуват младите хора на възраст
между 15 и 29 г.: развлечения, спорт, култура, доброволчество и младежки
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сдружения,
опазване

финансиращи
на

околната

програми,
среда,

професионална

здравословен

ориентация

начин

на

и

обучение,

живот,

местното

самоуправление и гражданско участие. МИКЦ – Перник е областен център, изграден
от и за младите хора на територията на шестте общини: Перник, Радомир, Брезник,
Трън, Земен и Ковачевци. Дейностите в центъра обхващат четири тематични
области: информационни услуги, консултации, обучения и свободна зона – кампании
и инициативи. Основните цели на МИКЦ – Перник са насочени към провокиране
интереса на младите хора да търсят и ползват младежка информация, чрез
повишаване информираността на възможно по-голям брой млади хора по въпроси,
които ги интересуват; утвърждаване практиката за придобиване на допълнителни
знания, социални умения и опит, чрез неформално образование; повишаване
мотивацията на младите хора за придобиване на умения за личностната им
реализация; усъвършенстване на капацитета на местните младежки организации и
развитие на умения за работа в екип, с цел съвместна дейност и сътрудничество.
МИКЦ – Перник има установени добри практики от предишни проекти за
предоставяне на информационни услуги на младите хора. Младежите от областта
припознават центъра като място, където могат да получат квалифицирана помощ и
информация по всички въпроси, които ги вълнуват. През годните МИКЦ – Перник се
разви и утвърди като младежки център, който младите хора припознават като място,
където могат да потърсят информация за теми, които ги вълнуват, да се включат в
обучения и инициативи, да развият различни умения и компетенции, които от своя
страна да ги направят по-успешни. Постигнат е също така, добър диалог с
институциите на местно ниво и успешно партньорство с медиите. МИКЦ – Перник е
сред активно работещите младежки центрове в страната, а една от основните
причини за това е екипът, състоящ се от млади хора, всеки от които е специалист в
своята област.
Работата на МИКЦ – Перник е изцяло насочена в полза на младите хора от
областта, а именно: да подпомогнат успешното личностно и професионално развитие
на всеки един, който се е включил в дейностите на проекта.
На територията на община Перник развива своята дейност и Общински младежки
съвет, който е създаден през 2006 г. със съдействието на Община Перник и
Общински младежки дом. ОМС е част от структурата на Съюза на учениците в
България, Националния и Областен младежки съвет и представлява пернишките
младежи

в

тези

организации.

ОМС

е

неформално

обединително

звено

на

ученическите сдружения и организации на територията на община Перник, даващо
им възможност да работят заедно по смисъла на развитието на гражданското
общество. В организацията членуват ученици от пернишките училища, както и
студенти от града. ОМС организира, провежда и взема участие в инициативи,
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кампании и проекти от всички сфери на обществото – образование, култура, спорт,
социална

дейност

и

превенция,

екология,

здравеопазване

и

прекарване

на

свободното време. В дейността си ОМС се води от своя устав и дисциплинарен
правилник, изготвени от членовете на организацията.
Един от важните приоритети в осъществяването на младежката политика, е
развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите
хора, разширяването на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на
услуги за тяхното развитие – културни институти, младежки центрове, читалища,
организации и други.
За община Перник:
Община

Перник

има

изградена

и

успешно

действаща

културна

инфраструктура – ОК Дворец на културата, Общински младежки дом, Районен
младежки дом, Център за личностно развитие и подкрепа – Обединен детски
комплекс,

Регионална

библиотека

с

подразделения,

Художествена

галерия,

Регионален исторически музей, Държавен архив, Клуб на интелигенцията и др. На
територията на общината действат също така и 32 народни читалища.
Всички тези институции обогатяват живота на младите хора чрез събитията,
които организират и които са включени в културния календар на града. Наред с
това, в повечето от тях се предлагат различни форми за осмисляне на свободното им
време – студия, школи, курсове, клубове, формации, творчески ателиета, в които
младежите се обучават и развиват своите таланти, дарби и умения; участват в
организирането на

общински, национални

и

международни

изяви,

конкурси,

фестивали и в не малко международни арт-инициативи. Традиционни са ежегодните
концерти, художествени изложби, пленери, конкурси, фестивали, събори и др.,
които Община Перник организира, като по този начин дава възможност за
реализация на техните творчески умения. Организираното и ползотворно прекарано
свободно време на подрастващите и младите хора е сред важните задачи в тази
сфера.
Община

Перник

търси

механизми

за

стимулиране

креативността

и

инициативността у младите хора и тяхното включване в творческия и културен
живот на града. За целта е създадена експертно-консултативна комисия, която има
утвърдени правила за работа, даващи възможност на учениците, които не отговарят
на условията, посочени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища, но са се класирали на призови места на
национални, балкански, европейски, световни първенства и олимпиади, да бъдат
поощрявани от Община Перник с еднократно финансово подпомагане за съответната
година, в която са били отличени. През изтеклата 2016 г. Община Перник финансово
е подпомогнала 65 деца с изявени дарби и таланти.
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За община Радомир основни приоритети са:
1. Развитие и усъвършенстване на информационните технологии при работа с
младите хора.
2. Информираност за нагласите, потребностите и проблемите на младите хора.
Свеждане на информацията до по-широка общественост.
3. Навременна информираност за възможности за устройване на работа.
4. Осигуряване на достъп до институциите на млади хора с увреждания.
5. Усъвършенстване работата на младежките организации и задълбочаване
контактите с Общинската администрация и Общинския съвет.
6. Информационни кампании във връзка членството на България в EC.
7. Популяризиране на насоките на европейската младежка политика.
8. Популяризирането на програмите за реализиране на младежки проекти на
европейско ниво.
9. Стимулиране на неформалното обучение сред младите хора.
10. Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на
младите хора.
За община Брезник:
Един от приоритетите в политиката на Община Брезник е повишаване
качеството и достъпът до информационни услуги в подкрепа на младежкото
развитие.
Днес източниците на масова обществена информация, като електронни и
печатни медии, образователни институции и обществени библиотеки, се приемат за
даденост. Те имат ключова роля за събирането, организирането и ползването на
информация и за осигуряването на достъп до широк кръг информационни източници.
Община Брезник има изградена много добра културна инфраструктура в това
отношение – обществени библиотеки, Общински исторически музей, 12 читалища.
Изградените информационни центрове в библиотеките на 3-те читалища – НЧ
„Просвещение 1870” гр. Брезник, НЧ „Пробуда – 1931 г.” с. Ноевци и НЧ „Искра –
1932 г.” с. Слаковци, включени в Програмата „Глобални библиотеки –България”,
дават възможност за равноправен достъп до информация, проектни предложения,
програми, касаещи младежките проблеми и начините за решаването им.
Културните институции на територията на общината изпълняват и ролята на
памет за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали,
свързани с историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на
разнообразна информация те подпомагат хората да участват компетентно при
обсъждането и вземането на решения по ключови проблеми.
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Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на
обществото. Днес информационните технологии дават значителни предимства на
всички, които ги ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и
работят активно за намаляване на различията, чрез осигуряване на широк
обществен достъп до интернет и до различни онлайн информационни услуги.

5. Здравословен начин на живот на младите хора
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”.

Здравословен статус
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
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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. 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, 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.
За община Перник:
Ниво на информираност, придобити умения и знания за здравословен начин
на живот.
Провеждането на кампании и инициативи с цел развитие на знания,
нагласи и умения за здравословен начин на живот, обмяната на опит, добри
практики и превантивни мерки за ограничаване на негативни социални влияния,
както и създаването на възможности за обучение на младите хора с цел безопасно
поведение и избягване на рискови за здравето практики, също са част от
младежката политика на Общината.
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Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Перник, осъществява държавната здравна
политика на територията на областта. РЗИ – Перник е юридическо лице на бюджетна
издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
здравеопазването. Един от приоритетите на Инспекцията, е реализирането на
дейности в сферата на профилактика на болестите и промоция на здравето,
свързани с:
- организиране и осъществяване на образователни дейности в областта на
профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;
-

организиране

и

осъществяване

на

дейности

и

прояви,

свързани

с

международни и национални дни, посветени на здравен проблем;
- разработване и разпространение на съвременни печатни и аудио-визуални,
здравно-образователни, информационни и методични материали за нуждите на
населението.
Целевите групи, към които е насочена дейността са деца, ученици, млади
хора, жени

в детеродна възраст, бременни и

кърмещи

жени, население в

трудоспособна възраст, хора в пенсионна възраст, медицински и немедицински
специалисти.
С цел превенция на рисковите фактори на жизнената среда и повишаване
нивото на информираност и придобиване на знания и умения за здравословен начин
на живот сред младите хора на територията на община Перник действа Превантивноинформационен център (ПИЦ), Местна комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), и Общински съвет по наркотични
вещества /ОбСНВ/.
Към

МКБППМН

функционира

консултативен

кабинет

за

корекционно-

възпитателна работа с деца с противообществени прояви и деца в риск. Провежда се
и индивидуално консултиране на родители за засилване на родителското присъствие
и преодоляване отклоненията в поведенията на децата. С малолетните деца от
ромски произход се провежда обучение в начално усвояване на четене и писане с
цел ограмотяване и неотпадането им от учебната среда.
За насърчаване здравословния начин на живот при младите хора работят и екипите
на Фондация „П.У.Л.С.”, като една от основните им задачи е в посока превенция на
тютюнопушенето,

злоупотреба

с

алкохол,

употреба

на

наркотици

и

полово

предавани болести; повишаване сексуалната култура на младите хора; подобряване
на сексуалното и репродуктивно здраве.
Млади хора, практикуващи спортни дейности
Чрез различните спортни занимания младите хора развиват ценни физически и
психически качества, осъществя се превенция на заболявания, както и превенция на
противообществените прояви и престъпността. Физическото възпитание, спортът и
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социалният туризъм включват всички видове занимания с физически упражнения,
спорт и туризъм, като свободна и спонтанна дейност за укрепване на здравето и
физическата годност на младите хора. Заниманията по вид спорт са достъпни за
всички и се осъществяват чрез доброволно сдружаване по възможности и интереси.
Община Перник в рамките на спортния календар организира и провежда масови
спортни прояви. Организира и координира дейности и мероприятия свързани със
спорта и социалния туризъм при децата, юношите и младежите.
На територията на община Перник има спортно училище с традиции. Освен
това функционират над 40 спортни клуба: спортен клуб „Перун” – джудо и сабмо;
спортен клуб „Кракра” – джудо и самбо; ФК „Металург”; клуб по делта и
парапланеризъм; клуб по конен спорт „Давид”; ВК „Миньор”; тенис клуб „Асат”;
баскетболна школа „Миньор”; спортен клуб „Калоян-Ладимекс” – таекуон-до;
спортен клуб “Перник-Ладимекс” – бокс; клуб по борба „Миньор – Перник”; спортен
клуб „Леон” – таекуон-до и др. Учреденият през 2015 г. клуб по баскетбол „Миньор
2015” вече има сформиран мъжки отбор и успешно се представя в аматьорската
баскетболна лига. Успешно представяне имат и състезателите на новоучредения
клуб по бойни спортове „Кракра” – джудо и самбо. След 14-годишно прекъсване и
спортният клуб по художествена гимнастика „Виктория” отново набира скорост и
вече има завоювани медали при децата в различни турнири и възрастови групи.

„Спорт за деца и малдежи с увреждания и деца в риск”
Създаването

на

по-добри

условия

за

провеждането

на

занимания

с

адаптирани физически упражнения и спорт от деца и младежи с увреждания в
свободното им време, преодоляване на тяхната изолация, интегрирането и побързото им адаптиране в обществото, също е една от целите на този план, който се
прилага успешно на територията на община Перник.
Активна дейност развива и „Спортен клуб Адаптирана физическа активност и
спорт”, чиято основна задача е да подпомага участието на хора с увреждания
(физически, интелектуални и сензорни) в занимания с адаптирана физическа
активност и спорт за подобряване на здравословното и психофизическото състояние,
функционалните възможности, физическата дееспособност, социалната адаптация и
интеграция, както и да допринася за развитието и осъществяването на философията
и мисията на Параолимпийското движение и Спешъл Олимпикс движението за
спортисти с увреждания. Децата се включиха активно в организираните турнири от
Община Перник по повод 17 май – Ден на българския спорт.
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За община Радомир:
1. Създаване на възможности за обучение на младите хора по
въпросите на
здравето, спорта и физическата активност.
2.

Здравна профилактика сред младите хора.

3.

Провеждане на политика за справяне с проблема със злоупотребата на
наркотици и алкохол.

4. Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия
спорт
и туризъм.
5. Полуляризиране и стимулиране на местни спортни и танцови клубове, като
място за спортуване, фитнес и социално общуване.

За община Брезник:
Община

Брезник

е

загрижена

за

израстването

на

младите

хора

и

задоволяване на здравословните им интереси. Полагат се усилия за подобряване
качеството на условията на живот, работа и учене на младежите. Особено внимание
се отделя на насърчаването за здравословен начин на живот и на превантивните
мерки, по-специално по отношение на сексуалната активност, злоупотребата с
алкохол, използването на наркотици, тютюнопушенето, хранителните разстройства,
затлъстяването, насилието, агресията, хазартните игри и пристрастяването към
информационните и комуникационни технологии.
На територията на Община Брезник има сформирани 5 спортни клуба по
различните видове спорт, които са в състава на Обединения спортен клуб „Чорни
2004”. Младите хора в градa имат възможност да спортуват активно при изявено
желание от тяхна страна, според личните им предпочитания. Разполагаме с
оборудвана зала, съоръжения, спортни площадки и треньори. Чрез различните
спортни занимания младите хора развиват ценни физически и психически качества,
осъществя

се

превенция

на

заболявания,

както

и

превенция

на

противообществените прояви и престъпността.
За благосъстоянието и здравословната среда на младежите, родителите имат
решаваща роля и следователно трябва да се вземат допълнителни мерки, с които да
ги подкрепят. Макар като цяло здравословното състояние на младежите в общината
да е задоволително, някои аспекти предизвикват особена загриженост, а именно
въпросите на храненето, физическата активност, сексуалното и психичното здраве.
В годишните планове за работа в училищата и детските заведения са включени
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теми, свързани с превенцията на психични и физични заболявания, също така
презентации, тренинги и образователни игри на здравна тематика.

6. Развитие на младежко доброволчество
Популяризирането и развитието на доброволческия труд сред младите хора
като форма на трудова заетост, активна гражданска позиция, обществено-полезна
дейност е движеща сила за личностно развитие, учене и конкурентноспособност.
Доброволчеството като движеща сила за личностно развитие, мобилност,
взаимна солидарност и социалното сближаване е фокус, върху който е насочена
дейността на Сдружение „АртАреа”. Тази неправителствена младежка организация,
популяризира неформaлното образование в сферата на културата, изкуството и
екологията чрез арт методи. Дейностите на Сдружението са свързани със създаване
на независим институт АYA (Алтернативна младежка академия), показваща високо
ниво на кадри, култура и разнообразие в сферата на изкуствата, приобщавайки
младата публика и обществото към всички форми и жанрове на културата и
изкуството. Различните търсения и обмен на културно наследство, традиции,
ценности, както и междукултурно разнообразие, разбирателство и личностно
развитие

чрез

осъществяването

на

международни

проекти

и

развитие

на

доброволческа дейност по програми на ЕС, с цел развитие на гражданското
самосъзнание сред младите хора и стимулиране създаването на активно гражданско
общество, са основните посоки, в които работи тази младежка организация.
От 2009 г. „АртАреа” участва в проекти на програмата „Младежта в действие”,
програма „Еразъм +”, сътрудничи си с партньори от Полша, Украйна, Грузия,
Словакия, Норвегия, Франция, Испания, Украйна, Румъния, Холандия. Осъществила
е

редица

Международни

младежки

обмени

и

международни

инициативи

в

партньорства с Полша, Словакия, Чехия, Украйна, Грузия, Испания. От 2013 г. е
акредитирана като изпращаща, посрещаща и координираща организация за проекти
на Европейска доброволческа служба. До момента е изпращаща организация за
повече от 10 доброволеца в страни членки на ЕС. А като посрещаща организация
през 2014 г. осъществи първият ЕДС проект в Перник – „Discover EVS in Pernik” с
доброволци от Полша и Австрия. В периода 2015/2016 г. се осъществи и втората
част на проекта „Discover EVS in Pernik – Part II”, в който взеха участие доброволци
от Испания, Франция, Австрия и Полша.
Доброволческата дейност на младежите в област Перник е израз и на активен
ангажимент и участие в социалния живот и спомага изключително много за
формиране на тяхното гражданско самосъзнание. По въпросите на доброволчеството
активно работят Фондация „П.У.Л.С” и Български младежки червен кръст.
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Фондация „П.У.Л.С.” е неправителствена организация създадена през 1999 г.
От 2009 г. е член на Българския алианс за защита от домашно насилие – мрежа от
10 български НПО, обединени за целите на правната реформа, лобиране на
правителствено,

институционално

и

законодателно

ниво

и

промотиране

и

установяване на добри практики за закрила на жертвите на домашно насилие. От
2011 г. участва в управителния съвет на Националната мрежа за децата – работна
мрежа от български НПО, която поставя закрилата на детето в нови измерения на
обществена, правна и психологическа значимост и дебат.
Приоритет на Фондация „П.У.Л.С.” е изграждане и установяване на ефективна
програма от грижи в региона на Югозападна България за възрастни, юноши и деца,
и техните семейства, които са преживели насилие. Фондацията работи в две основни
насоки по отношение на насилието – превенция и рехабилитация. Първата се
занимава със съществуващите обществени и институционални нагласи по отношение
на случаите на домашно насилие/сексуално насилие/трафик/злоупотреба с деца и
възприема образователен подход, лобиране и планиране на инициативи и дейности
в общността. Втората насока е идентифициране на случаи на насилие и възприемане
на индивидуален или семеен подход при работа. Акцент е необходимостта от
предоставяне на кризисна помощ и интервенция в случаите на актуално насилие,
преди предоставянето на друг вид психологическа, семейна, правна подкрепа или
лечение на травмата. Във връзка с това, през 2008 г. „П.У.Л.С.” разкри Кризисен
център за работа със спешни случаи и настаняване на клиенти след преживяно
насилие. Центърът има ресурс за дългосрочно настаняване на клиенти, които имат
желание да продължат психологическата работа по посока на тяхното овластяване и
промяна на жизнената им ситуация. Фондацията предоставя правно консултиране и
защита в случаите на домашно насилие, насилие над деца, закрила на детето.
Ефективно работи за прилагането на Закона за защита от домашно насилие, Закона
за закрила на детето и Закона за защита от трафик на хора.
Фондация “П.У.Л.С.” работи в три основни области:
Център за рехабилитация и интеграция на хора пострадали от насилие и/или
трафик на човешки същества; Програма за превенция на насилието; Служба за
превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза сред венозно употребяващи
наркотици сред млади хора.
Развити и функциониращи са следните програми:
–

Психосоциална

грижа

за

хора,

пострадали

от

домашно

насилие,

сексуално насилие и/или трафик на човешки същества;
–

Психосоциална грижа за деца и младежи, преживели насилие;

–

Програма за подкрепа на семейства;
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–

Превенция на насилието чрез неформално образование и обучение в

специфични умения;
–

Обучителна програма за специалисти от други институции, работещи с

пострадали от насилие;
–

Правна закрила на жертвите на насилие;

–

Кризисен център за пострадали от насилие;

–

Младежки

доброволчество,

клуб

“Да

развиване на

бъдем

приятели”

граждански

–

младежка

програма

умения, нулева толерантност

за
към

насилието, медиация и обучение от типа “връстници-към-връстници”;
–

Превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза;

–

Дроп-ин център.

Българският

младежки

Червен

кръст

(БМЧК)

е

доброволна

младежка

организация, която е неразделна част от Българския червен кръст и принадлежи към
Международното младежко червенокръстко движение. БМЧК се откроява със своя
утвърден

облик, обществен авторитет и капацитетни

възможности, които го

превръщат в подходяща алтернатива за обществена изява на младите хора. Чрез
своите доброволци и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги,
БМЧК приобщава децата и младите хора в областта към хуманитарните ценности и
принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва
застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността
и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.
Наблюдава се постоянно ядро от добре обучени доброволци, с високо чувство на
отговорност и любов към организацията, които редовно се събират и обсъждат
проведените

изяви,

планират

предстоящите

и

работят

за

повишаване

на

организационната си култура. Доброволците работят активно и за набиране на нови,
креативни млади хора, които да се присъединят към работата на организацията.
По въпросите на доброволчеството на територията на Община Брезник
работи само една организация - Българският младежки Червен кръст, който беше
със затихваща функция, но от м. февруари 2017 г. ще бъде назначен младеж, който
ще съживи организацията. БМЧК в община Брезник е организация с утвърден облик,
обществен авторитет и капацитетни възможности, които я превръщат в подходяща
алтернатива за обществена изява на младите хора.
Доброволците на БМЧК – Брезник са предимно в ученическа възраст, но с
гордост можем да отбележим факта, че доброволци, които са над 18 г. продължават
да са членове на организацията. БМЧК – Брезник се адаптира успешно към
динамично променящата се среда, като привлича нови членове и доброволци,
утвърждава своя авторитет и престиж сред децата и младежите в общината и е
предпочитана алтернатива за пълноценната им обществена изява.
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7. Гражданска активност на младите хора
Създаването на равни възможности за интелигентен растеж, устойчиво
развитие и социално приобщаване на младите хора става чрез пълноценното им
участие при формирането на дългосрочни общински планове и стратегии и
предоставяне на повече възможности за ангажираност в обществения живот.
Стимулирането на гражданската им активност се осъществява чрез подпомагане
сътрудничеството между младежки организации на местно, регионално и национално
ниво и чрез създаване на предпоставки за сформиране на нови организации и
укрепване на съществуващите.
На 08.08.2008 г. представители на пернишки младежки неправителствени
организации

и

институции, работещи

с млади

хора, подписват помежду

си

споразумение за партньорско взаимодействие и учредяване на Консултативен съвет
за младежка политика (КСМП) към Кмета на община Перник, с цел подпомагане
организирането, координирането и

реализирането на общинската младежката

политика.
КСМП в Перник е един от първите създадени консултативни съвети в
страната, който и до ден днешен представлява успешна практика на взаимодействие
между публичните институции, обществените организации и младежките структури.
Членовете на КСМП, освен че активно работят в посока информираност и
консултации, касаещи проблемите на младите хора в общината, консултират Кмета
при формирането и провеждането на общинската политика за младежта; дават
становища по проекти на нормативни актове, стратегически документи и решения,
които се отнасят до политиката за младежта; предлагат мерки за постигане целите
на общинската политика за младежта; подпомагат сътрудничеството с органите,
ангажирани с осъществяването на младежката политика, както и работата с
младежките организации; проучват и анализират състоянието на младежта в
общината; участват в изготвянето и реализирането на Общинския годишен план за
младежта;

участват

в изготвянето

на

ежегодните отчети

за

изпълнение на

дейностите, насочени към младежите на територията на общината; избират свои
членове за представителство в местни, регионални, национални и международни
срещи и инициативи, както и за участие в регионални и национални управителни и
консултативни органи за развитие на младежката политика; обсъждат и други
въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта.
Консултативният съвет за младежка политика към Кмета на община Перник, в
чийто състав са включени представители на неправителствени организации и
институции, работещи с млади хора, разработва всяка календарна година свой
Годишен план за дейността си, с който се стреми да повишава гражданската

23
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

активност на младите хора, да провокира интерес, доброволчество, ангажираност и
дейно участие в обществения живот на града ни.
За развитие капацитета на младите хора в Перник като граждани с активно
мислене работи сдружение с общественополезна дейност „Обектив“ – единствената
организация от областта, която фигурира в Националната информационна система
за младежта. Членовете на сдружението от 2006 г. до сега са осъществили много
обучения, консултации и проекти а един от тях е Младежки-информационно
консултантски център. Мотото им е „Реализираме дейности от млади хора за млади
хора“.

Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми;
„Младежка банка” е уникален метод, разпространен в цял свят за въвличане
на младите хора в дейности в полза на общността. Той е ресурс, създаден от млади
хора за млади хора, който дава възможност за работа в екип, позволява личностно
развитие, свързано с придобиване на лидерски и комуникационни умения и
практически опит във вземането на решения, управлението на събития и проекти,
воденето на преговори и презентации, организирането на благотворителни събития
и други. Също така „Младежката банка” е и младежка комисия за отпускане на
грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна
точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено
населено място, независимо дали е град или община. Философията на нейното
възникване е основана на Конвенцията на ООН за правата на децата, като основни
принципи са младежкото участие и насърчаване на филантропията, осъществявана
от младежи за младежи.
„Младежка банка – Перник” е една от 13-те „Младежки банки”, подкрепени от
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и администрирана от началото
на месец април 2015 г. от Фондация „П.У.Л.С.”. Екипът на Банката за последната
година успя да реализира над 10 младежки инициативи, с цел набиране на
финансови средства и организира първият за града Дарителски кръг. Дарителският
кръг е уникален метод за набиране на средства, при който организациите представят
лично своите идеи и каузи пред дарителите. Това дава възможност на дарителите да
се запознаят с проблемите, които организациите срещат и да станат техни дарители
или доброволци. Моделът „Дарителски кръг“ е въведен в България през 2012 г. от
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и е вдъхновен от опита на The
Funding Network, UK – организацията въвела и разпространила модела в над 15
страни по целия свят. Именно по този начин екипът на „Младежка банка – Перник”
финансира четири младежки проекта с обществена полза – благотворителен танцов
спектакъл „Нов свят” на хип-хоп група Switch; ремонтиране и откриване на
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Младежка приемна към Общински младежки съвет; „Градски легенди” – литературно
четене на авторски неиздавани творби на местни младежи и „Здрави, силни и
активни днес” за насърчаване на спортната активност сред младежите в Перник.
Основната цел, която си поставя „Младежка Банка – Перник”, е да насърчи
изграждането и развитието на филантропията сред младите, така че тя да бъде част
от културата и ценностната система на обществото. Екипът на Банката продължава
да се развива и обучава и събира чрез благотворителни събития средства, с които да
бъдат подкрепени нови младежки проекти и инициативи през 2017 г., отговарящи на
нуждите на младите хора и имащи за цел дългосрочно въздействие в полза на
общността, развитие на социални дейности и предприемачество.

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 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.

25
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

- 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.

8. Развитие на младите хора в малките населени
места и селските райони.
Област Перник работи непрекъснато за създаване на благоприятна среда за
развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, както и за
тяхната социална и културна интеграция в обществото чрез диалог и обмен на
културни традиции. На територията на област Перник функционират народни
читалища. Основната им дейност е насочена към съхранението и разпространението
на българската традиция и развитие на съвременното творчество и изкуство във
всичките му форми. Това включва уреждане и поддържане на библиотеки и
библиотечен фонд; запазване и разпространение на традиционните обичаи, ритуали
и обреди, на танцовото, музикално, песенно и словесно творчество и изкуство на
българския народ; събиране и разпространение на знания за родния край; културнопросветни

дейности;

изграждане

и

поддържане

на

етнографски

експозиции,

изложби, галерии и др. Библиотеките на народните читалища дават възможност на
младежите и учениците в малките населени места да черпят информация от
фондовете им и да се обогатяват. Основните цели на народните читалища са
насочени към социалната и образователна дейност в населеното място, където те
осъществяват дейността си и осигуряването на достъп до информация, чрез
предоставяне на компютърни и интернет услуги; създаване и поддържане на
електронни информационни мрежи; обхват и развитие на младежките дейности. В
по-голяма част от народните читалища функционират любителски художественотворчески формции, където най-активни са младежите и децата. Формациите се
включват във фестивалите, съборите и празниците, посветени на любителското
художествено творчество, традиционния фолклор и съвременното изкуство, а
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именно: Граовски фолклорен събор за традиционен и обработен фолклор (етап
Националния събор на народното творчество – Копривщица); Регионален фестивал
на фолклорното слово „Разказвачи”; Областна кулинарна изложба-конкурс на
традиционни зимни и предпролетни обредни ястия и напитки на читалища от Област
Перник; детски фолклорен конкурс за детски игри „Дай, бабо, огънче” – Мещица;
Областен детски празник „Чичо Стоян” – Дивотино; Регионален фолклорен събор
„Перник” (етап от Националния събор на народното творчество – Копривщица;
Регионален фолклорен фестивал „Витошко” – Кладница и др.
Читалищата са и активен фактор в приобщаването на младите хора към
фолклорните традиции, чрез запознаването и включването им в народния празник
„Сурва” и в ежегодния Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва”.

9.Повишаване

на

ролята

на

младите

хора

в

превенцията на престъпността
Активното участие на младите хора в превенцията на престъпността и поспециално в различни правонарушения, е необходимо да бъде стимулирано
постоянно. Ширещата се наркомания и извършваните престъпления от лица в детска
възраст, поставя на изпитание човешките ценности. Местната власт, младежките
организации

и

медиите

се

ангажират

все

повече

в

превенцията

на

правонарушенията, извършвани от младежи.
За превенция на престъпността сред младите хора, ОД на МВР – Перник
работи в сътрудничество и координация с МКБППМН, прокуратурата, отдел “Закрила
на детето“ – Перник, училищни ръководства, кметове на населени места. Част от
приоритетите, по които се работи са изграждане на модели за безопасно поведение
в подрастващите, създаване на положително отношение към МВР и нейната дейност
и запознаване на учениците с елементарни правни понятия, съобразени с възрастта
им.
Наблюдава се запазване на нивото на извършване на противообществени
прояви.

Най-рискови

се

оказват

младите

хора

без

родителски

контрол

и

преждевременно напускане на образователната система; злоупотребата с алкохол;
отрицателните последици от навлезлите в полезрението на детето наркомании.
Непълнолетните

извършители

на

престъпления

основно

участват

при

извършване на кражби на имущество от домове, вили, леки коли, мазета и др. Като
тенденция се запазват кражбите на мобилни телефони в училище, както и кражбите
на стоки от супермаркетите.
От 14 годишна възраст възниква възможност за реализиране на наказателна
отговорност по отношение на младия човек за извършени от него престъпления.
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Р. България е член на “TISPOL” – европейска мрежа на службите на пътна
полиция. ОД на МВР – Перник участва в мероприятия, заложени в европейската
мрежа, като провежда обучение на тема “Детски обезопасителни системи и каски”.
Чрез средствата за масово осведомяване е популяризиран Наръчник на
родителя, разработен с активното участие на МВР.
По проект на Главна дирекция „Национална полиция” – МВР на тема
„Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност в България”
, финансиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество, е разработен
интернет сайт за превенция на престъпления, извършвани от и срещу деца и
подобряване закрилата на детето. Целите на сайта са да предоставят знания относно
правата и задълженията на децата, личната безопасност, модели на поведение,
координати на компетентни служби за съвет и помощ, информация на родители и
специалисти, работещи с деца. Интернет адресът на сайта е detskasigurnost.bg.
С цел превенция на рисковите фактори на жизнената среда и повишаване
нивото на информираност и придобиване на знания и умения за здравословен начин
на живот сред младите хора действа Превантивно-информационен център (ПИЦ),
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни (МКБППМН) и Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/.
МКБППМН работи в съответствие със ЗБППМН, Конвенцията на ООН за правата на
детето,

инструкциите

на

ООН

по

превенцията

на

престъпността

сред

непълнолетните, Закона за закрила на детето и свързаните с тях подзаконови
нормативни актове. Членовете на МКБППМН винаги са в помощ със своите
превантивни кампании на всички училища и детски заведения и оказват методична
помощ на приюти и домове на територията на общината.
Към

МКБППМН

функционира

консултативен

кабинет

за

корекционно-

възпитателна работа с деца с противообществени прояви и деца в риск. Провежда се
и индивидуално консултиране на родители за засилване на родителския контрол за
преодоляване отклоненията в поведенията на децата.
С малолетните деца от ромски произход се провежда обучение в начално
усвояване на четене и писане с цел ограмотяване и неотпадането им от учебната
среда. За непълнолетните лица, наказани по чл. 13, ал. 1, т. 10 от ЗБППМН е
подсигурен, подходящ за възрастта им, обществено полезен труд.
80% от контингента на МКБППМН е от ромски произход, което налага
специален интеграционен европейски подход.
Проблеми на МКБППМН при образуването и разглеждането на възпитателните
дела:
-

МК няма случаи, когато представители на ОЗД не са участвали при
разглеждане на възпитателни дела;
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-

няма допуснати нарушения, констатирани от прокуратурата и съда при
процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и
налагането на възпитателните мерки;

-

от мерките предвидени в ЗБППМН най резултатните са: чл. 13, ал. 1, т. 3,
т. 5 и т. 10.

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
- 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;
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- 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.
-

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;
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- 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 на програми

за реализиране на проекти и

мероприятия,

осигуряващи възможности на младите хора за активно участие в социално
икономическия живот, като основа за личностна и професионална реализация
- 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.
Темата за младежките политики ще бъде включена в заседанията на Областния
съвет за развитие, за да се обсъдят проблемите на плана и начина на управление
и изпълнение на планираните дейности,съгласно Закона за младежта.
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
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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.
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;
8. Стартиране на ежегодна общинска програма за младежки дейности;
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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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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

IV. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ОБЛАСТЕН ПЛАНОВЕ И НАЦИОНАЛНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА

ОБЩИНА ПЕРНИК
УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА НА ПЪЛНОЦЕННОТО
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ИМ

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Консултации „Кариерно ориентиране и
предприемачески умения“

СНЦ „Обектив”

Предоставяне на услуги за пълноценно
осмисляне на свободното време на младите
хора чрез форми за култура, изкуство и
неформално обучение, инициативи за развитие
на таланта, творческите умения, културното
изразяване на младите хора;
Предоставяне на информационни услуги

ОбМД,
РМД-Мошино,
ОК „Дворец на
културата”,
ЦПЛР-ОДК

Младежки медиатор
Заплащане на хостинг и домейн на сайта на
КСМП – www.ksmp-pernik.com
Осигуряване на свободна интернет зона пред
Двореца на културата, като продължение на
проекта “#LiFi работилници”
„Таланти в аванс” – младежко артистично

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
от бюджета на ОбМД, РМДМошино, ОК „Дворец на
културата”,
ЦПЛР-ОДК

януари-август 2017 г.

януари-декември 2017 г.

КСМП
КСМП

ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
3000,00 лв.
150,00 лв.

КСМП

476,00 лв.

януари-декември 2017 г.

ОбМД

от бюджета на ОбМД

януари-декември 2017 г.
34

СНЦ „Обектив”

януари-декември 2017 г.

януари-декември 2017 г.
януари-декември 2017 г.

студио
Танцов спектакъл „Игри с маски”
Театрална постановка на ДЮТ „Мускетарите”
– „Хензел и Гретел” от Братя Грим, премиера
Инициатива по повод Деня на влюбените – 14
февруари
Участие на състави от ЦПЛР- ОДК в
програмата за ХХVІ МФМИ „Сурва” 2017
Театрална постановка на ДЮТ „Мускетарите”
- „Следобедни игри” от Рома Майо, премиера
Национален литературен конкурс

Обучение за младежки работници и работа в
мрежа

РМД - Мошино
ЦПЛР-ОДК

от бюджета на РМД - Мошино
от бюджета на ЦПЛР-ОДК

януари 2017 г.
януари 2017 г.

ОМС

100,00 лв.

14.02.2017 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

27-29.02.
2017 г.
февруари 2017 г.

ОМС,
НМО „Градски
легенди”
СНЦ „Обектив”

250,00 лв.

февруари-март 2017 г.

февруари-април 2017 г.

Кампания „#Perniknamladite.com“

СНЦ „Обектив”

Отбелязване на 19-ти рожден ден на ОМС и
награждаване на победителите от
Литературния конкурс
Експониране на изложба под надслов
„Пролет моя” от детски творби на участници
от школата по изобразително изкуство
„Ден на любителското творчество” – концертспектакъл на творчески формации на РМДМошино
„Баба Марта бързала – мартенички вързала” –
откриване на изложба и награждаване на
участниците в конкурса за „Най-оригинална
мартеница и мартенски сувенир”
Театрална постановка на ДЮТ „Мускетарите”
– „Яйцето” от Борис Априлов, премиера
Матине на хор „Родна песен”

ОМС

ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
250,00 лв.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

март 2017 г.

РМД – Мошино

от бюджета на РМД – Мошино

март 2017 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

март 2017 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

март 2017 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

март 2017 г.

февруари-ноември 2017 г.

март 2017 г.
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Пролетен концерт на ДЮФА „Граовче”

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

март 2017 г.

Инициативи „Пролетни дни за добро”
- Девети Национален конкурс за
мартеници „Пижо и Пенда”
- Ателие за приложници
Творческа работилница „Цветни
пространства”
Обучение на тема „Развитие на
доброволчеството в организация“

Сдружение „Дай, бабо,
огънче”

650,00 лв.

март-април 2017 г.

СНЦ „Обектив”

март-май 2017 г.

Обучение на тема „Развитие на
презентационните и комуникационни умения“

СНЦ „Обектив”

Консултации „Здравословен начин на живот“

СНЦ „Обектив”

Обучение на тема „PR и медии“

СНЦ „Обектив”

„Хубав ден – Великден” – празничен концерт
на младежките формации (на открито) за
жителите на кметство „Изток
Великденски концерт на ДЮФА „Граовче”

РМД – Мошино

ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
от бюджета на РМД – Мошино

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

април 2017 г.

Матине на хор „Родна песен”

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

април 2017 г.

Великденски концерт на Школата по спортни
танци
Великденски концерт на съставите на ЦПЛРОДК
Участие на състави от ЦПЛР- ОДК в конкурса
„Писано яйце”
Откриване на изложба и награждаване на
участниците в конкурса за „Най-оригинално
великденско яйце и великденски сувенир”

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

април 2017 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

април 2017 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

април 2017 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

април 2017 г.

март-май 2017 г.

март-юни 2017 г.

март-юни 2017 г.

април 2017 г.
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Конкурс „Талантите на Перник”
XII Международен конкурс
за млади изпълнители на класически
музикални инструменти
XI Международен конкурс за рисунка

ЦПЛР-ОДК
ОК „Дворец на
културата”

от бюджета на ЦПЛР-ОДК
от бюджета на ОК ДК

април 2017 г.
април 2017 г.

ОК „Дворец на
културата”
СНЦ „Обектив”

от бюджета на ОК ДК

април 2017 г.

ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
700,00 лв. (дофинан-сиране)

април-юни 2017 г.

от бюджета на ОбМД
от бюджета на ЦПЛР-ОДК

май 2017 г.
май 2017 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

май 2017 г.

ЦПЛР-ОДК
Община Перник
РМД – Мошино

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

май 2017 г.

от бюджета на РМД – Мошино

май 2017 г.

Театрално куклено представление „Бон
Авентура” – независим театрален проект
вдъхновен от Полска детска пиеса

Сдружение „АртАреа”

от бюджета на Сдружение
„АртАреа”

май 2017 г.

Концерт на съставите на ЦПЛР- ОДК по
повод Деня на славянската писменост и
култура
Арт Фест
Вдъхнови се с „Градски легенди”

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

24 май 2017 г.

ОМС
НМО „Градски
легенди”

250,00 лв.
80,00 лв.

юни 2017 г.

Обучение на тема „Развитие на структурния
диалог – участие на младите хора в решенията
на местната власт
Обучение на тема „Организационна култура“

Младежки фестивал „Сиви герои”

Младежко поетично студио
Куклена театрална постановка на ДЮТ
„Мускетарите” –
Театрална постановка на ДЮТ „Мускетарите”
при ЦПЛР- ОДК - „Ян Бибиян ” от Елин
Пелин – премиера
Концерт – награждаване на класираните
участници в конкурса „Талантите на Перник”
Танцов спектакъл на Хип-хоп формация “DA
Clique”- годишна продукция.

СНЦ „Обектив”

“Младежка банка” Перник при фондация
„П.У.Л.С.”
ОбМД
ЦПЛР-ОДК

май-октомври 2017 г.

май 2017 г.
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Танцов спектакъл на ФА”Граово” – годишна
продукция

РМД – Мошино

от бюджета на РМД – Мошино

юни 2017 г.

Годишна изложба на школата по
изобразително изкуство
Международен детско – юношески театрален
фестивал на комедийните спектакли
„Арлекин”
Годишен концерт на балетно студио
Годишен концерт на ДЮФА „Граовче”
Годишен концерт на хор „Родна песен”

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

юни 2017 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

юни 2017 .

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК
от бюджета на ЦПЛР-ОДК
от бюджета на ЦПЛР-ОДК

юни 2017 г.
юни 2017 г.
юни 2017 г.

Годишен концерт на съставите на ЦПЛР- ОДК
Летни занимания
„Ваканция в ЦПЛР- ОДК –лято 2017
„Усмивка в куфар” – ваканционна младежка
програма.
Обучение на тема „Близо до природата“

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК
от бюджета на ЦПЛР-ОДК

юни 2017 г.
юни 2017 г.

ОбМД

от бюджета на ОбМД

юни, юли, август 2017 г.

СНЦ „Обектив”

юни-октомври 2017 г.

Кампания „Познаваме ли институциите?“

СНЦ „Обектив”

Обучение на тема „Екип и екипно
взаимодействие“

СНЦ „Обектив”

Театрално куклено представление „В скрина”
– независим театрален проект – реж. Даниана
Коева
Фестивал на цветовете
Независим фестивал за съвременен танц и
пърформанс BODY_GRAPHHICS
- второ издание
Обучение на тема „Подготовка и управление
на проекти“

Сдружение „АртАреа”

ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
от бюджета на Сдружение
„АртАреа”

ОМС
Сдружение „АртАреа”

200,00 лв.
1500,00 лв. дофинансиране

август 2017 г.
септември 2017 г.

СНЦ „Обектив”

ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)

септември-ноември 2017 г.

юни-октомври 2017 г.

юли-октомври 2017 г.

юли 2017 г.
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Обучение на тема „Маркетинг и брандиране“

СНЦ „Обектив”

ММС
Национална програма за
младежта (2016-2020)
от бюджета на Сдружение
„АртАреа”

септември-ноември 2017 г.

Танцов спектакъл „Да срещнеш’’
- независим танцов проект

Сдружение „АртАреа”

„Цветя за Перник”– младежка празнична
програма
Ден на град Перник
- Участие в концерт на съставите на ЦПЛРОДК;
Театрална постановка на ДЮТ „Мускетарите
Младежка танцова фиеста
„Училище по танци” – ритмично настроение с
формациите на ОбМД
Коледен концерт на младежките формации (на
открито) за жителите на кметство „Изток”
Коледен концерт на съставите от ЦПЛР- ОДК
Театрална постановка на ДЮТ „Мускетарите”
„Снежна зима” – коледна изложба на школата
по изобразително изкуство

ОбМД

от бюджета на ОбМД

ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК

19.10.
2017 г.
19.10.
2017 г.

ОбМД
ОбМД

от бюджета на ОбМД
от бюджета на ОбМД

ноември 2017 г.
декември 2017 г.

РМД – Мошино

от бюджета на РМД – Мошино

декември 2017 г.

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

от бюджета на ЦПЛР-ОДК
от бюджета на ЦПЛР-ОДК
от бюджета на ЦПЛР-ОДК

декември 2017 г.
декември 2017 г.
декември 2017 г.

октомври 2017 г.
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НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

Здравословен статус
Предоставяне на услуги по безплатно
консултиране и изследване за инфекции с
РЗИ
от бюджета на РЗИ
множествен механизъм на предаване
(хепатит В, хепатит С и ХИВ).
Превенция на фактори, създаващи риск за здравето
Дейности в рамките на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2013- 2020 г.
1. Тютюнопушене
- 2 информационни кампании за
РЗИ
от бюджета на РЗИ
ограничаване на тютюнопушенето;
- здравно-образователни мероприятия –
РЗИ
от бюджета на РЗИ
дискусии, видеопокази;
- безплатни консултации в Консултативен
РЗИ
от бюджета на РЗИ
кабинет за отказ от тютюнапушене;
- мероприятия за измерване на
РЗИ
от бюджета на РЗИ
съдържанието на въглеродния оксид в
издишания въздух в белите дробове на
пушачи и пасивни пушачи.
2. Злоупотреба с алкохол
- 1 информационна кампания за
РЗИ
от бюджета на РЗИ
социалните и здравните ефекти от
употребата и злоупотребата с алкохол;
- здравно-образователни мероприятия –
РЗИ
от бюджета на РЗИ
дискусии, видеопокази;
- демонстрации с очила за алкохолно
РЗИ
от бюджета на РЗИ
опиянение.
3. Нездравословно хранене
- 2 информационни кампании за
РЗИ
от бюджета на РЗИ
отбелязване на Европейския ден за борба
със затлъстяването и Световната седмица

ПЕРИОД

януари-декември 2017 г.

май 2017 г.
ноември 2017 г.
януари-декември 2017 г.
януари-декември 2017 г.
януари-декември 2017 г.

януари 2017 г.

януари-декември 2017 г.
януари-декември 2017 г.

месец май 2017 г. 40
1-7 август 2017 г.

на кърменето;
- здравно-образователни мероприятия –
дискусии;
- мероприятия за анализиране на телесния
състав – тегло и мазнини, вода в
организма, мускулна маса и тип структура
на тялото, както и базална обмяна;
- семинари с представители на училища по
въпросите на здравословно хранене на
учениците.
Седмица на здравословното хранене –
състезания, семинари, дегустации,
workshops.
4. Ниска физическата активност
Спортен празник

- 1 информационна кампания за
отбелязване на Световния ден за
движение;
- здравно-образователни мероприятия –
дискусии.
Дейности по превенция на наркоманиите.
- отбелязване на Международният ден за
борба с наркоманията и търговията с
наркотици;
- здравно-образователни мероприятия –
дискусии, видеопокази.

РЗИ

от бюджета на РЗИ

януари-декември 2017 г.

РЗИ

от бюджета на РЗИ

януари-декември 2017 г.

РЗИ

от бюджета на РЗИ

януари-декември 2017 г.

ОМС, РЗИ,
ПГОТ „Св. Иван
Рилски”

400,00 лв.

октомври 2017 г.

„Младежка
банка” - Перник
при фондация
„П.У.Л.С.”
ОМС
РЗИ

500,00 лв.

май 2017 г.

от бюджета на РЗИ

май 2017 г.

РЗИ

от бюджета на РЗИ

януари-декември 2017 г.

РЗИ

от бюджета на РЗИ

юни 2017 г.

РЗИ

от бюджета на РЗИ

януари-декември 2017 г.

Повишаване на сексуалната култура.
Дейности в рамките на Националната
програма за превенция и контрол на ХИВ и
сексуално предавани инфекции (СПИ) и за
Подобряване на сексуалното и
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репродуктивно здраве.
АНТИСПИН кампания по повод 14
февруари
- АНТИСПИН кампания по повод Деня на
влюбените – 14 февруари;
- АНТИСПИН кампания по повод
Международния ден за съпричастност със
засегнатите от ХИВ/СПИН – третата
неделя от месец май;
АНТИСПИН кампания по повод
Международен ден за съпричастност към
жертвите на СПИН.
АНТИСПИН кампания по повод
Международен ден за борба с
наркоманиите
АНТИСПИН кампания по повод Световен
ден за борба срещу СПИН.
- АНТИСПИН кампания по повод
Световния ден за борба срещу СПИН;
- здравно-образователни мероприятия –
дискусии, видеопокази;
- изследвания на терен за установяване на
ХИВ-статус.

МК „П.У.М.А.С.” при Фондация
„П.У.Л.С.”
РЗИ

100,00 лв.

14.02.2017 г.

от бюджета на РЗИ

февруари 2017 г.

РЗИ

от бюджета на РЗИ

май 2017 г.

МК „П.У.М.А.С.” при фондация
„П.У.Л.С.”

100,00 лв.

май 2017 г.

МК „П.У.М.А.С.” при фондация
„П.У.Л.С.”

100,00 лв.

26.06.2017 г.

МК „П.У.М.А.С.” при фондация
„П.У.Л.С.”
РЗИ

100,00 лв.

01.12.2017 г.

от бюджета на РЗИ

декември 2017 г.

РЗИ

от бюджета на РЗИ

РЗИ

от бюджета на РЗИ

януари-декември
2017 г.
януари-декември
2017 г.

РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА КАТО ДВИЖЕЩА СИЛА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ,
МОБИЛНОСТ, УЧЕНЕ, КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ, СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ, СОЛИДАРНОСТ МЕЖДУ
ПОКОЛЕНИЯТА И ФОРМИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКО САМОСЪЗНАНИЕ

ДЕЙНОСТ
Набиране на доброволци за XXVI
МФМИ „Сурва” 2017
Дарителски кръг

ОРГАНИЗАЦИЯ
КСМП
„Младежка банка” – Перник при Фондация

РЕСУРСИ
Безвъзмездно отпускане

ПЕРИОД
януари 2016 г.
15.02.2017 г.
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„П.У.Л.С.”
МК „Да бъдем приятели” при Фондация
„П.У.Л.С.”

Двудневно обучение за разпознаване и
противодействие на насилието в
човешката комуникация
Празник, посветен на Световния ден на РМД – Мошино в партньорство с ТПГ
водата – 22 март
„М.Кюри”, училищни екоклубове, РИОСВ
и ВиК – Перник

на зала в ОК ДК
2800,00 лв.

март 2017 г.

от бюджета на РМД –
Мошино

март 2017 г.

Три училищно-базирани семинара за МК „Да бъдем приятели” при фондация
превенция на насилие
„П.У.Л.С.”
Обучителен семинар „#ЗаНасиСекса”
МК „П.У.М.А.С.” при Фондация
„П.У.Л.С.”
Обучителни семинари „#ЗаНасиСекса”
МК „П.У.М.А.С.” при Фондация
„П.У.Л.С.”

300,00 лв.

март-май 2017 г.

100,00 лв.

31.03.2017 г.

400,00 лв.

Обучение за младежи на тема
Европейска доброволческа служба и
програма „Еразъм +”
Инициатива „Ден на земята”
„Зелена инициатива” в кметство „Изток”
по повод 22 април – Световен ден на
Земята.

Сдружение „АртАреа”

500,00 лв.
дофинансиране

07 април
14 април
21 април
28 април 2017 г.
07- 09 април
2017 г.

ОМС
РМД – Мошино,
с участието на всички училища и
институции на територията на кметство
„Изток”

100,00 лв.
от бюджета на РМД –
Мошино

април 2017 г.
април 2017 г.

Информационна кампания по повод
Световен ден в защита на децата, жертви
на агресия
Кампания „Детски празник” – три
лабиринта за рисуване и игра.

МК „Да бъдем приятели” при фондация
„П.У.Л.С.”

100,00 лв.

04 юни 2017 г.

„Младежка банка” – Перник при фондация
„П.У.Л.С.”

250,00 лв.
(дофинансиране)

юни-август 2017 г.

250,00 лв.

юли 2017 г.

Тийм билдинг за доброволци – „Умения МК „П.У.М.А.С.” при фондация
за справяне с конфликти”
„П.У.Л.С.”
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Младежки обмен „Alteractive” – проект
по програма „Еразъм +” с участието на
младежи от различни държави
AlterActive week 2
- инициатива насочена към реюзинг арт,
рециклиране и направи си сам дейности
Финална презентация на младежки
обмен и AlterActive week 2

Сдружение „АртАреа”

от бюджета на
Сдружение „АртАреа”

04-13 август
2017 г.

Сдружение „АртАреа”

1500,00 лв.
дофинансира-не

07-13 август
2017 г.

Сдружение „АртАреа”

от бюджета на
Сдружение „АртАреа”

12.08
2017 г.

Двудневно обучение в превенцията на
насилие

МК „Да бъдем приятели” при фондация
„П.У.Л.С.”

1500,00 лв.

септември 2017 г.

Обучителен семинар по повод
Световния ден на контрацепцията

МК „П.У.М.А.С.” при фондация
„П.У.Л.С.”

100,00 лв.

26.09.2017 г.

Информационна кампания по повод
Международен ден за борба с трафика на
хора
Информационна кампания за набиране
на доброволци
Двудневен обучителен семинар в
областите ХИВ/СПИН/СПИ и
контрацепция
Училищно базирани семинари с цел
превенция на насилие

МК „Да бъдем приятели” при фондация
„П.У.Л.С.”

100,00 лв.

18.10.2017 г.

ОМС

150,00 лв.

октомври 2017 г.

МК „П.У.М.А.С.” при фондация
„П.У.Л.С.”

1650,00 лв.

октомври 2017 г.

МК „Да бъдем приятели” при фондация
„П.У.Л.С.”

400,00 лв.

октомври-декември
2017 г.

Четири информационни кампании по
повод:
- Световен ден на толерантността
- Международен ден за борба с
насилието над деца
- Годишнина от подписването на
Конвенцията на ООН за правата
на детето.
- Дни на активизъм срещу

МК „Да бъдем приятели” при фондация
„П.У.Л.С.”

400,00 лв.
16.11.2017 г.
19.11.2017 г.
20.11.2017 г.

25.11-10.12.
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насилието, основано на пол

„Да пазим квартала си чист” – еко
празник на учениците в кметство
„Изток”
Две информационни кампании по повод:
- Международен ден на
доброволеца
- Международен ден за човешка
солидарност

2017 г.

РМД – Мошино, в партньорство с РУО и
РИОСВ – Перник

от бюджета на РМД –
Мошино

МК „Да бъдем приятели” при фондация
„П.У.Л.С.”

200,00 лв.

ноември
2017 г.

05.12.2017 г.
20.12.2017 г.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ГРАЖДАНСКИЯ ЖИВОТ И ЗА
ПРИОБЩАВАНЕТО ИМ КЪМ ОСНОВНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ И СТАНДАРТИ

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

Участие на млади хора, членове на
младежки организации в Национални
младежки срещи и обмени
Литературно четене
Еднодневно обучение на тема „Творческо
писане”
„Аз и моята България“ – ученическо
състезание
Панаир на книгата
Конкурс „Учителят, който ме вдъхновява”,
Пето издание.
12 август – Международен ден на
младежта – младежки хепънинг и девет
години от създаването на КСМП.

КСМП

400,00 лв.

януари-декември
2017г.

НМО „Градски легенди”
НМО „Градски легенди”

100,00 лв.
420,00 лв.

март 2017 г.
април 2016 г.

Сдружение „Дай, бабо, огънче“

650,00 лв.

09.05.2017 г.

НМО „Градски легенди”
ОМС

80,00 лв.
1015,00 лв.

май 2017 г.
май 2017 г.

Младежки организации

1200,00 лв.

12 август 2017 г.

Езиково кафе

ОМС

70,00 лв.

септември 2017 г.
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4 еднодневни обучения „Лаборатория за
идеи”
Литературно четене
Инициатива „Да събудим Перник”
Инициатива „Младите взимат думата”
Благотворителна инициатива

„Младежка банка” – Перник
при фондация „П.У.Л.С.”
НМО „Градски легенди”
ОМС
ОМС
ОМС
НМО „Градски легенди”

320,00 лв.
(4х80,00 лв.)
100,00 лв.
100,00 лв.
100,00 лв.
100,00 лв.

септември-ноември
2017 г.
октомври 2017 г.
01.11.2017 г.
ноември 2017 г.
декември 2017 г.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ДЕЙНОСТ
Приобщаване на младите хора към
фолклорните традиции, чрез запознаването
и включването им в народния празник
„Сурва” и Международния фестивал на
маскарадните игри „Сурва”.
Четвърто фолклорно надиграване за
младежки любителски групи за фолклорни
хора „Приятели чрез танца”
Национален конкурс „Дай, бабо, огънче”
XXI Национален празник „Чичо Стоян”
I Фолклорен фестивал „На мегдано у
Драгичево”
X издание на „Витошки напеви”

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

Народните читалища

от бюджета на
читалищата

януари-декември
2017 г.

Сдружение „Дай, бабо, огънче”

600,00 лв. дофинансиране

април 2016 г.

НЧ „П. К. Яворов – 1926 г.”, с Мещица,
Община Перник
НЧ „Чичо Стоян – 1927 г.”, с. Дивотино,
Община Перник
НЧ „Пробуда – 1922 г.”, с. Драгичево

от бюджета на НЧ

май 2017 г.

от бюджета на НЧ

юни 2017 г.

от бюджета на НЧ

юни 2017 г.

НЧ „Пробуда – 1937 г.”, с. Кладница,
Община Перник
Кметство, с. Кладница

от бюджета на НЧ

юли 2017 г.
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СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА, НАСЪРЧАВАЩА И ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА ЗА КАЧЕСТВЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Осигуряване на условия за кариерно
ориентиране и консултиране на ученици
в избора им на образование, обучение и
професия чрез Информационен център за
образование
„Панорама на средните училища в област
Перник”
Анкетно проучване относно интересите и
потребностите на младите хора за
продължаване на образованието и
използване на свободното им време
„Месец на кандидат-студента” – среща
на зрелостници с представители на
Висши учебни заведения

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

РМД - Мошино

от бюджета на РМД Мошино

януари-декември
2017 г.

ОбМД,
РМД - Мошино
РМД - Мошино

от бюджета на ОбМД и
РМД – Мошино
от бюджета на РМД –
Мошино

април 2017 г.

РМД - Мошино

от бюджета на РМД –
Мошино

15.11-15.12.
2017 г.

септември-октомври
2017 г.

РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ И АКТИВИРАНЕ НА МЛАДЕЖИТЕ
Информационни дни, работни срещи,
информиране, консултиране на младежи
до 29 г. възраст, които не работят, не
учат и не са регистрирани в Д БТ и имат
нужда от помощ при търсене и намиране
на работа, включване в заетост и
обучение, в съответствие с
индивидуалните им потребности,
посещения в училища; срещи с
представители на институции и

Младши специалист – младежки медиатор
по програма „Активиране на неактивни
лица” – Община Перник

Национална програма
„Активиране на
неактивни лица”

януари– декември
2017 г.
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неправителствени младежки
организации, осъществени от младежкия
медиатор, назначен в Община Перник по
програма „Активиране на неактивни
лица”
Осъществяване на контакт с
идентифицирани от ромския медиатор и
активирани от социалните партньори
неработещи и неучещи младежи и
информиране за услугите, предоставяни
в Бюрата по труда след регистрация.
Съвместни инициативи с Център за
кариерно ориентиране към РИО –
Перник за срещи с ученици за
запознаване с услугите на ДБТ.
Активиране на младежите за
включването им в заетост, чиракуване,
стажуване или обучение.
Изготвяне на индивидуален план за
действие и профил на всеки
новорегистриран младеж с
професионалните и личностни умения и
компетентности, желания и конкретни
действия със срокове и конкретно поети
ангажименти, водещи до успешна
трудова реализация на пазара на труда.
Предоставяне на професионално
ориентиране и мотивиране.
Организиране и провеждане на
специализирана младежка трудова борса
и тристранни срещи с работодатели.
Включване в ателиета за търсене на
работа с различна тематика.
Осъществяване на връзки с други
институции с цел решаване на различни

ДБТ

АЗ

януари– декември
2017 г.

ДБТ

АЗ

януари– декември
2017 г.

ДБТ

АЗ

януари– декември
2017 г.

ДБТ

АЗ

януари– декември
2017 г.

ДБТ

АЗ

ДБТ

АЗ

януари– декември
2017 г.
януари– декември
2017 г.

ДБТ

АЗ

януари– декември
2017 г.

ДБТ

АЗ

януари– декември
2017 г.
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социални проблеми на младежите, поети
като случаи от кейс мениджъра.
ПОДКРЕПЯЩИ МЕРКИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Обучение за ограмотяване и включване в
обучение на възрастни на преминалите
курсове за ограмотяване младежи.
Обучение за придобиване на
професионална квалификация и/или
ключови компетентности, търсени на
пазара на труда.
Подкрепа за намиране на работа на
първичния пазар на труда.
Осигуряване на стажуване на работно
място за младежи с образование и
квалификация.
Осигуряване на чиракуване на младежи с
ниско равнище на образование и без
квалификация.
Участие в субсидирана заетост в
публичния сектор.
Предоставяне на услуги от мрежата на
европейските служби за заетост
(EURES).
Осигуряване на стажуване и обучение в
рамките на схеми по ОП“РЧР“.
Осигуряване на заетост в рамките на
схема „Обучение и заетост за младите
хора” по ОП“ РЧР“.

ДБТ

АЗ

януари– декември
2017 г.

ДБТ

АЗ

януари– декември
2017 г.

ДБТ

АЗ

ДБТ

АЗ
ОП “РЧР“

януари– декември
2017 г.
януари– декември
2017 г.

ДБТ

АЗ

януари– декември
2017 г.

ДБТ
ДБТ

АЗ
ОП “РЧР“
АЗ

януари– декември
2017 г.
януари– декември
2017 г.

ДБТ

ОП “РЧР“

ДБТ

ОП “РЧР“

януари– декември
2017 г.
януари– декември
2017 г.
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ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

ДЕЙНОСТ
Кампания в началото на учебната година
„Децата тръгват на училище” с участие на
млади хора от всички училища.
Национална програма „Работа на
полицията в училищата” – с включени
профилирани теми за различни възрастови
групи. Целите заложени в програмата са
генерална превенция по отношение на
децата в училищната възраст, изграждане
на модели за безопасно поведение у
подрастващите, създаване на положително
отношение към МВР и нейната дейност у
децата и запознаване на учениците с
елементарни правни понятия, съобразени с
възрастта им. Програмата обхваща ученици
от 3 до 10 клас.
Кампания през ваканциите „Да пазим
децата на пътя”.
Участия на служители от ОД на МВР и на
деца в мероприятия, заложени в
европейската мрежа на службите на пътна
полиция „TISPOL”, чрез провеждане на
обучения на тема „Детски обезопасителни
системи и каски”.
Осъществяване на Национална програма
„Детско полицейско управление“
Предоставяне на информация относно
правата и задълженията на децата, лична
безопасност, модели на поведение,

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

ОД на МВР

от бюджета на ОД на
МВР

септември 2017 г.

ОД на МВР

от бюджета на ОД на
МВР

януари-декември
2017 г.

ОД на МВР

от бюджета на ОД на
МВР
от бюджета на ОД на
МВР

януари-декември
2017 г.
януари-декември
2017 г.

от бюджета на ОД на
МВР

януари-декември
2017 г.

ОД на МВР

ОД на МВР, съвместно с общинска
администрация, ОС на БЧК, учители,
прокуратура, духовници
ОД на МВР

-

януари-декември
2017 г.
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координати на компетентни служби за
съвет и помощ, информация на родители и
специалисти, работещи с деца на интернет
сайта www.detskasigurnost.bg, разработен
по проект на ГД „Национална полиция” –
МВР на тема „Подобряване закрилата на
детето и превенция на детската
престъпност в България”.
Участие в механизма за противодействие
на училищния тормоз между децата и
учениците в училище.

ОД на МВР

от бюджета на ОД на
МВР

януари-декември
2017 г.

ОБЩИНА РАДОМИР
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Основна цел - Създаване на устойчиви политики за инвестиране в младите хора като значим социален капитал и мобилизиране на потенциала им за развитието на Община

Дейности

Бюджет

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Радомир.

Индикатори за
изпълнение

Отговорна
институция

Оперативна цел - Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора

Професионалното ориентиране и реализация -среща
между общинското ръководство, представители на
средните училища, родители и ученици за реализиране на
държавния план-прием за държавните и общинските
гимназии

Открити уроци по география и история чрез сбирките на
Симеон Идакиев
Викторина по повод Освобождението на България

Включване на Община Радомир в национални програми,
по които се осигурява приоритетно заетост на млади хора

април 2017г.
Община
Радомир

Община
Радомир
ЦПЛР ОДК
Община
Радомир

март – ноември
2017г.

текущ

Намаляване броя на
необхванатите и
преждевременно
напусналите
образователната система
лица в задължителна
училищна възраст.
Намаляване на дела на
безработните млади
хора.

Брой ученици, участвали в
срещата
Бр. родители участвали в
срещата

Община Радомир

Повишаване на
компетенциите чрез
неформално учене

Брой младежи, включени в
сбирките

МКИЦ „Европа"

Намаляване на дела на
безработните хора.

Брой заети млади хора

Община Радомир
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Оперативна цел - Подобряване достъпа до информация и качествени услуги

Предоставяне на социални услуги на млади
семейства

Радомир
ЦОП

текущ

Достъп до услуги на
деца и семейства в риск

Предоставяне на здравни услуги на млади
семейства

Община
Радомир

текущ

Достъп
до
услуги на
семейства

БЧК

текущ

получили дарения

Брой млади хора, получили
дарения

БЧК Радомир

БТ

текущ

назначени млади хора

Брой млади хора, назначени
работа

Община Радомир, БТРадомир

януари - март
2017г.

Привличане на поголям брой ученици
за занимаване
със
спортна дейност.

Брой ученици, участвали в
ученическите игри

Община Радомир

Повишаване
знанията
на
младите хора по
въпроси,
свързани
със
здравето и
активната
спортна
дейност.

Брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа",
здравен медиатор

Предоставяне на дарения на млади
семейства

Предоставяне на възможна реализация на пазара на труда

Брой млади хора, получили
консултации

здравни Брой млади хора, получили
деца и
консултации

ЦОП-Радомир

Здравен медиатор

Оперативна цел - Насърчаване на здравословния начин на живот

Общински етап на ученически игри за
учебната 2016/2017 година
Отбелязване Деня на влюбените

Международен ден на здравето - турнир по стрийтбол
за ученици от всички училища на територията на
общината .
Подпомагане на младежка инициатива, свързвана с Деня
на здравето

Община
Радомир

Община
Радомир

14.02.2017г.

април 2017г.
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Великденски волейболен турнир - привличане в турнира
и завършили средното си образование.

Община
Радомир

Провеждане на масови спортни изяви, с цел изграждане

април 2017г.

по план

на физически здрави млади хора

Световен олимпийски ден - среща с известен наш
спортист;

Община
Радомир

23.06.2017г.

Община
Радомир

24.06.2017г.Ден на билката

Отбелязване на Международния ден за борба със
злоупотреби с наркотици и наркозависимостта. Среща с
представители на фондация „Бетел“-България и бивши
наркомани - с.Владимир.

Община
Радомир

26.06.2017г.

Състезание по стрийт фитнес.

Община
Радомир

30.06.2017г.

Лекоатлетически състезания на стадиона

Туристически поход до хижа“Орлите“гр.Радомир и
представяне празника Еньовден

Подобряване
на
здравния статус на
младите хора и
повишаване на дела
на
младежите,занимава
щи се активно със
спорт.
Подобряване
на
здравния статус на
младите хора и
повишаване на дела
на
младежите,занимав
ащи
се активно със
спорт.
Реализиране
на
традиционни форми
на организиране на
свободното време
По-добра
информираност
младите хора.

на

Популяризиране и
стимулиране
на
местните спортни
клубове.

Брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ„Европа",
ВК „Струмска
слава"

Брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа"
Клуб „Олимпиец"

Брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа"

Брой младежи, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа",
здравен медиатор

Брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа",
СК“Аполон“
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Поход до вр.Мальовица в Пирин планина.

Община
Радомир

16 -17 юли
2017г.

Реализиране
на
традиционни форми
за организиране на
свободното време.

Брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа"

Организиране на кинопрожекции и театрални
постановки.

Община
Радомир

10-13 август
2017г.

Реализиране
на
традиционни форми
за организиране на
свободното време.

Брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа"

Ученически турнир пo тенис на корт

Волейболен турнир

Община
Радомир

Община
Радомир

септември 2017г.

26-27.09.2017г.

Популяризиране и
стимулиране
на Брой млади хора, участвали в
местни
спортни инициативата
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.

Брой млади хора, участвали в
инициативата

Община Радомир
Тенис клуб Радомир

Община Радомир
ВК „Струмска
слава"
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Футболен турнир на името на Христо
Радованов.

Община
Радомир

октомври 2017г.

Отбелязване на Световния ден на борба срещу СПИН.
(Подпомагане на младежка инициатива)

Община
Радомир

01.12.2017г.

Коледен и Великденски турнир по шахмат

Община
Радомир

май 2017г.
декември 2017г.

Община
Радомир

април 2017г.

Намаляване броя
на необхванатите
и прeждевременно
напусналите образователната система
лица задължителна
училищна възраст

Брой младежи, участвали в
инициативата

По-добра
здравна
профилактика сред
младите хора.

Брой млади хора, участвали в
инициативата

Подобряване
на
здравния
статус на
младите
хора
и
повишаванe на дела
на
младите
хора,занимаващи
се активно със спорт.

Брой млади хора, участвали в
инициативата

Община Радомир
ФК „Струмска
слава"

Община Радомир,
здравен медиатор

МКИЦ „Европа"

Оперативна цел - Развитие на младежко доброволчество

Среща на младежки лидери от Община Радомир
с представители на младежки организации от
съседни общини, с цел запознаване и развитие на
добри практики в областта на младежкото
доброволчество.

Подобряването
на
планирането
на
политиките за младежта
на общинско ниво.

Брой млади хора, участвали в
инициативата

Община Радомир

Оперативна цел - Повишаване на гражданската активност
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Пролетно парти

Община
Радомир

Среща на ръководството на Община Радомир със
студенти от общината

Община
Радомир

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 година и
официално връчване на дипломи

Община
Радомир

юни 2017г.

Община
Радомир

12.08.2017г.

Международния ден на младежта - среща на
институциите, работещи с младежи
Дискотека

22.03.2017г.

септември 2017г.

Реализиране на нови и
традиционни форми за
организиране
на
свободното време.

Брой млади хора, участвали
в инициативата

МКИЦ „Европа"

Подобряването
на
планирането
на
политиките за младежта
на общинско ниво.

Брой млади хора, участвали в
инициативата; брой
инициативи предложени от
студентите

Община Радомир

Популяризиране
на Брой млади хора, участвали в
насоките
на
инициативата
европейската младежка
политика.

Община Радомир

Намаляване броя на
необхванатите,преждеВременно напусналите
образователната
система лица.

Увеличаване на броя
на
младите
хора,
активно участващи в
местното
самоуправление
и
обществения живот.

Брой млади хора, участвали
в инициативата.

Община Радомир и
училищата

Брой млади хора, участвали в
инициативата;

Община Радомир

Брой инициативи
предложени от младите хора.
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Организиране на конкурс за графити на
тема"Аз обичам………"

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

на

Коледно парти

Община
Радомир

октомври 2017г.

Община
Радомир

12.10.2017г.

Община
Радомир

декември 2017г.

Развитие
на таланта, Брой млади хора, участвали в
творческите умения и
инициативата.
културното изразяване
на младите хора.

Увеличаване броя на
младите хора, активно
участващи в местното
самоуправление
и
обществения живот.

Брой млади хора участвали в
инициативата
Брой инициативи,
предложени от младите хора

Община Радомир
Училища

Община Радомир

Развитие на таланта и
творческите умения на
младите хора.

Брой млади хора, участвали
в инициативата

МКИЦ
„Европа“

Насърчаване и
подпомагане мобилността
на младите
хора в
Европа.

Брой инициативи и брой
млади хора, участвали в
международни прояви

Община Радомир

Оперативна цел - Развитие на междукултурния и международння диалог
Подпомагане на участието в международни инициативи,
обмени, срещи и други прояви.

Община
Радомир

текущ
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ОБЩИНА БРЕЗНИК
Дейности

Инициативи, кампании

Отговорни
институции

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
1.1.Стажуване в общинската администрация.
Създаване на възможност за стажуване по
Община Брезник
стажантски програми.
1.2. Насърчаване на интереса на младите хора Организиране на дискусия в часа на класа на тема
към развитието на града.
„Визия на младите хора за бъдещето на града”.
Училища
1.3 Намаляване броя на
необхванатите и отпадащите ученици.

Осъществяване на форми за ефективна работа с
родители, които възпрепятстват децата си да
посещават училище.

Община Брезник
МКБППМН
Дир.на училища
Д „СП” отдел „ЗД“
1.4 Осигуряване на възможност за придобиване Организиране на срещи и дискусии за запознаване Бюро по труда -Брезник
на трудов стаж на безработни младежи, чрез с
Европейски
и
Национални
програми, Община Брезник
средства от оперативни и национални осигуряващи заетост за младите хора.
Читалищата по
програми.
Програмата „Глобални
библиотеки”
2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
2.1. Актуална и достъпна информация, Своевременно обявяване на интернет страницата
насочена към широк кръг интереси и на общината за младежки проекти, програми,
Община Брезник
потребности.
стипендии и др. възможности.
Читалища
2.2 Запознаване на младите хора
с Информационна кампания
Община Брезник
възможностите, които им се предоставят от
Читалища
приетия Закон за младежта.
3. Насърчаване на здравословен начин на живот
3.1 Превенция на факторите, създаващи риск за Информация по въпросите на сексуалното и Община Брезник,
здравето на младите хора.
репродуктивно
здраве,
превенция
на Училища
болести,предавани по полов път.
РЗИ Перник, БЧК

Финансиране

не е необходимо
не е необходимо

не е необходимо

не е необходимо

не е необходимо

От общинския
бюджет

не е необходимо
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Беседи по повод:
Месецът на трезвеността, Световен ден за борба
срещу наркоманиите -26 юни,
Международен ден за борба с тютюнопушенето –
31 май и Световният ден за борба със СПИН -1
декември.
Издаване на информационни материали
3.2 Стимулиране на детския и младежки спорт.

4. Младежко доброволчество
4.1 Популяризиране на доброволчеството

Организиране на спортни инициативи и състезания

Община Брезник
Училища и спортни
клубове

Организиране
на
прояви,
посветени
на
Европейската седмица на спорта и физическата
активност и на Националния ден на спорта – 17
май

Община Брезник
/МКБППМН/
Училища

Организиране на обучение за млади доброволци,
свързано с извършвани от младежи доброволчески
дейности
Организиране на доброволчески инициативи от
младите хора

Община Брезник
Училища
БМЧК
Община Брезник
Училища
Църковни настоятелства

5. Повишаване на гражданската активност на младите хора
5.1 Насърчаване на гражданската активност
Организиране на обучения - познаваме ли законите
– ЗМСМА, трудовите права на младите хора,
дискриминацията, защита правата на човека.
5.2 Съпричастност на младите хора в
управлението на общината
6. Младите хора в селата на община Брезник
6.1. Осигуряване на достъп до информация и
обучение на младите хора в малките населени
места

Община Брезник
Училища
Читалища
РЗИ Перник, БЧК

Ден на самоуправлението Ден за управление на община Брезник от ученици
Насърчаване и подпомагане на дейността на
читалищата като културно информационни
центрове

6.2. Проучване на потребностите, интересите и Провеждане на анкета -„Искам да кажа …” с

Община Брезник
Училища
Младежки организации на
ПП
Община Брезник
училища

не е необходимо

Общински
бюджет
Държавен бюджет

Общински
бюджет

Общински
бюджет
Общински
бюджет

Общински
бюджет
не е необходимо

Община Брезник

Общински
бюджет

Община Брезник

Общински
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желанията на младите хора
младите хора в селата .
7. Междукултурно младежко общуване
7.1. Насърчаване на междуетническото и
Организиране на мероприятия и инициативи с цел
междукултурното опознаване, толерантност и опознаване на
традициите и фолклора на
диалог
различните етнически общности
Международния ден на ромите.
8. Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и правонарушенията
8.1.Превенция
на
правонарушенията, Организиране на информационни и образователни
извършвани от млади хора
кампании за превенция на правонарушенията
извършвани от млади хора.
8.2. Развитие на култура на пътна безопасност Организиране на състезания, викторини, забавни
сред младите хора.
игри свързани с прилагането на правилата за
безопасност на движението по пътищата и
разпространение на информационни материали.

бюджет
Община Брезник
Училища
Читалища

Общински
бюджет

Община Брезник
/ МКБППМН/
РУ Брезник
УКПППМН

Общински
бюджет

Община Брезник
Училища
РУ Брезник, БМЧК

Общински
бюджет

61

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

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
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
области – образование, култура, спорт, екология, здравеопазване, труд и социална
политика и др. чрез:
- 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.

63
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

