ПРИЛОЖЕНИЕ 3

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 г.
Отговорна институции:

Община Любимец
Индикатори за изпълнение

Дейности

Програми; инициативи и
кампании
(моля посочете)

наименование

1

2

3

Финансиране в лв.

Коментари и
Отговорна забeлежки/доп
Очакван
източник:
Очаквана
институция
ълнителна
резултат за национален бюджет,
сума за 2018 г.
информация
2018 г.
ОП, друг донор
5

7

8

1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
1.1. Стратегическа цел : Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България.
1.2. Оперативни цели
1.2.1.Оперативна цел: Улесняване на прехода от образование към заетост.
Задача 1: Подобряване на качеството на средното и висшето образование и неформалното обучение, както и насърчаване на ученето през целия живот, в
съответствие с потребностите на пазара на труда чрез:
1.1. Осигуряване на
Предоставяне на възможност за *бр. млади хора
достъп до професионално обучение в професионалната
в риск с осигурен
образование и обучение паралелка в СУ "Ж. Терпешев" на достъп до
на младежи в
младежи в неравностойно
професионално
неравностойно
положение
образование и
положение – младежи със
обучение на
специални образователни
възраст от 15 до
СУ
5-10 ученици
потребности, младежи в
29 г.
социален риск или
преждевременно
напуснали
образователната система.

Задача 2: Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие на младите български специалисти в държавната и общинска
администрация чрез:

2.1. Създаване на
Кандидатстване на община
възможности за стажове в Любимец за участие в програма
държавната и общинска "Старт в кариерата"
администрация на
студенти от висшите
училища.

*бр. млади хора
стажували в
публичната
администрация
на възраст до 29 г.

Задача 3: Разширяване на Професионално ориентиране в
достъпа до услуги за
училище
професионално
ориентиране, чрез което
да се осигури подкрепа за
младите хора за
решаване на проблеми,
свързани с избора на
професия или
професионално развитие
с оглед на
индивидуалните качества
на личността и връзката
между тези качества и
възможностите за заетост.

*бр. млади хора
получили услуги
за професионално
ориентиране и
развитие на
възраст от 15 до
29 г.

2

ОП "Старт в
кариерата"
Община
Любимец

50-100

ОП

МОН, СУ

Задача 4: Намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в задължителна училищна възраст чрез:
4.1. Изпълнение на
Стратегията за
намаляване дела на
преждевременно
напусналите
образователната система
(2013-2020).

1. Прилагане разпоредбите на
ЗПУО.
2. Срещи с родителите на
младежи, застрашени от отпадане
3. Възможност за участие на
учениците в извънкласните
дейности на училището

*бр. дейности,
заложени в Плана
за изпълнение на
Стратегията за
2018 г.

Оперативна цел 1.2.2: Насърчаване на икономическата активност на младите хора

3

Училища,
Община, ОЗД

Задача 1. Осигуряване на Кандидатстване на община
възможности за
Любимец по ОП "Развитие на
придобиване на трудов
човешките ресурси"
стаж на безработни
младежи, завършили
основно, средно или
висше образование, с цел
улесняване на прехода
между образование и
заетост чрез средствата от
Оперативната
програма”Развитие на
човешките ресурси” по
Европейския социален
фонд.

*бр. млади хора с
основно
образование
придобили
трудов стаж на
възраст от 15 до
29г.
15

*бр. млади хора
със средно
образование
придобили
трудов стаж на
възраст от 15 до
29г.
*бр. млади хора с
висше
образование
придобили
трудов стаж на
възраст до 29 г.

ОП "Развитие на
човешките ресурси"

5

0

Оперативна цел 1.2.3: Успешно съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора.

ДБТ, Община
Любимец

Задача 1. Продължаване Осигуряване на равен старт в
на системните политики кариерата в Общинска
за равнопоставеност
администрация
между половете в пазара
на труда, в
икономическия,
обществения и семейния
живот.

*бр. мерки за
равнопоставеност
между половете в
пазара на труда, в
икономическия,
обществения и
семейния живот

Община
Любимец

1

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
2.1. Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в
съответствие с потребностите и интересите им.
2.2. Оперативни цели
2.2.1. Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора
Задача 1. Организиране
на национални,
регионални, областни и
общински
информационни
кампании, насочени към
младите хора.

Задача 2. Запознаване на
младите хора с
публичните институции и
с правата им като част от
местната общност и като
граждани на Република
България и на
Европейския съюз.

Реализиране на информационни
кампании с различна тематика,
насочени към младите хора

1. Периодични срещи на младежи
с местната власт – споделяне на
идеи.
2. Участие
в обществени мероприятия и
повишаване на гражданската
култура и позиция. Запознаване с
работата на Общинска
администрация и други
обществени институции

*бр.национални
кампании
*бр.регионални
кампании
*бр. областни
кампании
*бр. общински
кампании
*бр. обхванати
млади хора на
възраст от 15 до
29 г.

200

*бр. запознати
млади хора с
правата им на
възраст от 15 до
29 г.

50-100

Национален бюджет

Община,
институции,
работещи
със/ за
младите хора

Национален бюджет

СУ "Ж.
Терпешев",
Община
Любимец

Задача 2. Запознаване на
младите хора с
публичните институции и
с правата им като част от
местната общност и като
граждани на Република
България и на
Европейския съюз.

1. Периодични срещи на младежи
с местната власт – споделяне на
идеи.
2. Участие
в обществени мероприятия и
повишаване на гражданската
култура и позиция. Запознаване с
работата на Общинска
администрация и други
обществени институции

СУ "Ж.
Терпешев",
Община
Любимец

*бр. млади хора
Национален бюджет
запознати с
публичните
50-100
институции в
страната и ЕС на
възраст от 15 до
29 г.
Оперативна цел 2.2.2.: Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните
потребности и особености на младежката възраст
Задача 1. Подобряване на 1. Осигурен безплате достъп до
достъпа на младите хора библиотеката в НЧ"Братолюбиедо електронното
1884"
съдържание в
обществените библиотеки
в България.

*бр. млади хора с
достъп до
електронни
библиотеки и
интернет на
възраст от 15 до
29 г.

2.2.3. Оперативна цел: Стимулиране на неформалното обучение сред младите хора.

100

Национален бюджет,
ОП, други донори

МК, НЧ
"Братолюбие1884г.",
Община

Задача 1. Разширяване на
възможностите за
неформално обучение на
младите хора чрез
публично подпомагане и
предлагане на услуги за
разширяване на знанията,
опита и уменията на
млади хора за
приобщаването им към
ценностите на
гражданското общество,
науката, културата,
изкуството,
здравословния начин на
живот, безопасността на
движението по пътищата
и за предотвратяване на
противообществените
прояви.

1. Предоставяне на неформално *бр. мл. хора на
обучение в сферата на изкуството възраст от 15 до
2. Предоставяне на неформално 29 г.
обучение в областта на спорта
3. Предоставяне на възможност за
неформално обучение в
организираните в СУ "Ж.
Терпешев" извънкласни дейности

Задача 2.
Отразяване на форми на
Популяризиране формите неформално обучение в местната
на неформалното
преса
обучение.

*бр. доставчици
на услуги в
сферата на
младежката
работа и
неформалното
образование
*бр.
информационни
кампании (моля
избройте ги)

50-100

Национален бюджет

3

3
Национален бюджет

*бр. участвали
млади хора на
възраст от 15 до
29 г.

НЧ
"Братолюбие1884г.", ВК
„Любимец –
2010”,
СКТМ
„Любимец
13“, ФК
"Любимец
2007",
Клуб по
борба, СУ "Ж.
Терпешев",
Община

50-100

2.2.4. Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора

Община,
училища

Задача 1. Подобряване на възможностите за реализация на социалните и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси и стимулиране на
инициативността, младежкото творчество и изява чрез:
1.1. Насърчаване на
приноса на младежката
работа за реализацията
на творческите
способности на младите
хора.

1. Възможност за участие на деца *бр. инициативи
и младежи в творческите групи
и програми
при НЧ "Братолюбие-1884"
2. Подпомагане и съдействие на
даровити деца и младежи за
развитие и усъвършенстване на
способностите им

2

Национален бюджет,
друг донор

3 000,00 лв.

Община,
читалища,
училища

Национален бюджет

600,00 лв.

Училища,
читалища,
МКБППМН

Национален бюджет,
ОП

1 500,00 лв.

МКБППМН,
училища,
читалища

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
3.1. Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора
3.2. Оперативни цели
3.2.2. Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора
Задача 1. Създаване и
прилагане на нови форми
на здравно образование в
училищата, както и
насърчаване на здравната
просвета в читалищата,
младежките средища,
спортните и младежките
организации,
включително и чрез
развитие на подхода
„Връстници обучават
връстници”, с цел
развитие на знания,
нагласи и умения за
здравословен начин на
живот, безопасно
поведение и избягване на
рискови за здравето
практики.

1. Използване на подхода
"Връстници обучават връстници"
в училищата с цел обогатяване
здравната култура на младежите
2. Беседи с младежи за
опасностите, които крият ранните
бракове

*бр. въведени
нови форми за
здравно
образование в
училищата

3. Информационна кампания във
връзка със СПИН
4. Целогодишни кампании по
превенция на рисково поведение
сред младежи и рискови групи
(употреба на цигари, алкохол,
наркотици)

*бр.
информационни
кампании и
добри практики
*бр. участвали
млади хора на
възраст от 15 до
29 г.

2

2

200

развитие на знания,
нагласи и умения за
здравословен начин на
живот, безопасно
поведение и избягване на 5. Създаване на условия за
рискови за здравето
продължаване дейността на
практики.
Младежка група за праванция

*бр.
функциониращи
общински
клубове за
обучители на
връстници
*бр. обучени
обучители на
връстници- млади
хора на възраст от
15 до 29г.

Задача 2. Подобряване на Образователни кампании във
достъпа на младите хора връзка с повишаване здравната
до подходящи за тях
култура на младежите
качествени услуги и до
съвременна научна
информация по
въпросите на сексуалното
и репродуктивното
здраве, превенция на
нежелана бременност и
на сексуално предавани
инфекции.

1

Национален бюджет

СУ "Ж.
Терпешев",
МКБППМН

Национален бюджет,
ОП, други донори

МЗ, РЗИ,
училища,
Община, НПО

Национален бюджет

ММС,
Община
Любимец, ВК
„Любимец –
2010”,
СКТМ
„Любимец
13“,
ФК
„Любимец
2007“, клуб
по борба

20-25

*Брой
фунциониращи
КАБКИС
*брой обхванати
млади хора на
възраст от 15 до
29 г.
50-100

3.2.3. Оперативна цел 3: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора
Задача 1. Създаване на
Обучения на деца и младежи в
възможности за обучение областта на спорта (волейбол,
на младите хора по
тенис на маса, борба и др.)
въпросите на здравето,
спорта и физическата
активност.

*бр. обучения

След гласуване
на сесия на
Общински
съвет

Задача 1. Създаване на
Обучения на деца и младежи в
възможности за обучение областта на спорта (волейбол,
на младите хора по
тенис на маса, борба и др.)
въпросите на здравето,
спорта и физическата
активност.

*бр. обхванати
млади хора на
възраст от 15 до
29 г.
50-100

Задача 2. Мотивационни
и информационни
кампании за повишаване
на спортната култура на
младите хора.

1. Организиране на спортни
турнири за младежи по волейбол,
тенис на маса, тенис на корт,
футбол, плуване, шахмат и др.
2. Спортен празник

Национален бюджет

*бр.
мотивационни и
информационни
кампании

2

Национален бюджет,
ОП, други донори

ММС,
Община
Любимец, ВК
„Любимец –
2010”,
СКТМ
„Любимец
13“,
ФК
„Любимец
2007“, клуб
по борба
ММС,
Община
Любимец,
ВК „Любимец
– 2010”,
СКТМ
„Любимец
3 000,00 лв
13“,
ФК
„Любимец
2007“,
Басейн „Рай“,
НПО,
училища

След гласуване
на сесия на
Общински
съвет

4. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани институции; младежи с
увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск.
4.2. Оперативни цели

4.2.1. Оперативна цел: Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното включване на младежите в риск, повишаване на качеството на социалните услуги з

Задача 1. Подпомагане на Консултиране на младежи в
социалната адаптация и неравностойно положение с цел
повишаване на
започване на работа
пригодността за заетост
на младежите в
неравностойно
положение.

*бр. обхванати
млади хора на
възраст от 15 до
29 г.

15-20

ДСП, ДБТ

5. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
5.1. Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност,
социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.
5.2. Оперативни цели
5.2.1. Оперативна цел: Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора, особено за трансгранична мобилност чрез по-пълно използване на
средствата от програмата на ЕК „ Младежта в действие”.
Задача 1.
1. Обучение в доброволчество и *бр. въведени
Присъединяване и
осъществяване на доброволчески добри практики
осигуряване на
инициативи
прилагането на
Европейската конвеция за
насърчаване на
транснационалната
дългосрочна
доброволческа служба за
младежи на Съвета на
Европа.
5.2.2. Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството
Задача 1. Насърчаване на Отразяване на доброволчески
*бр. инициативи
младежкото
инициативи в местната преса
доброволчество от
общината.

2

Национален бюджет,
ОП, други донори

2

Национален бюджет

500,00 лв.

Училища,
Община, НПО

Община
Любимец

6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните
демократични ценности и стандарти
6.2.Оперативни цели

6.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.
Задача 1. Признаване на Популяризиране на добри
приноса на инициативите практики
на неорганизираните
млади хора.

*бр. добри
практики

Задача 2. Създаване на
условия за подкрепа и
реализиране на
младежки кампании и
младежки инициативи.

*бр. програми

Срещи с младежките организации
в учебните заведения за
удовлетворяване на техните
потребности и интереси и
планиране на съвместни
инициативи

2

Национален бюджет,
друг донор

Община,
училища

Национален бюджет,
друг донор

Община,
училища

*бр. инициативи
*бр. обхванати
млади хора на
възраст от 15 до
29 г.

50

6.2.2. Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение
Задача 1.
Популяризиране и
обучение по защита на
правата на човека,
особено по въпросите на
правата на детето,
дискриминацията,
равнопоставеността
между половете,
трудовите права на
младите хора.

1. Кампания за правата на детето
и правата на човека
2. Кампания за толерантност и
равнопоставеност
3. Кампания във връзка с
трудовите права на младите хора

*бр. кампании
*бр. обучения
*бр. обхванати
млади хора на
възраст от 15 до
29 г.

3
3
Национален бюджет,
ОП, други донори
100

РУП,
МКБППМН,
1 500,00 лв.
училища,
ОЗД, НПО

7. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ
7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
7.2. Оперативни цели
7.2.1. Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места и селските райони
Задача 1. Насърчаване и
подпомагане на
читалищата като средища
за информация,
неформално обучение,
културно изразяване и
гражданско участие в
малките населени места и
селските райони.

1. Възможност за участие в
бр. подпомогнати
школи, състави, групи и клубове читалища
за развиване на таланта сред
младежите
2.
Отбелязване на Националния
празник на Република България- 3
март
3. 24
май –Ден на славянската
писменост и култура. Участие и

Задача 1. Насърчаване и
подпомагане на
читалищата като средища
за информация,
неформално обучение,
културно изразяване и
гражданско участие в
малките населени места и
селските райони.

1. Възможност за участие в
школи, състави, групи и клубове
за развиване на таланта сред
младежите
2.
Отбелязване на Националния
празник на Република България- 3
март
3. 24
май –Ден на славянската
писменост и култура. Участие и
организация на тържественото
шествие
4.
Участие в подготовката и
организирането на събитията по
повод празника на гр.
Любимец
5. Популяризиране на традициите
и културните ценности в региона,
чрез различни форми на
любителско творчество и участия
в престижни културни събития в
общината, региона, страната и
чужбина

*бр. обхванати
млади хора в
различни
дейности и
инициативи на
читалищата от
малки градове
на възраст от 15
до 29 г.
50-100

Национален бюджет,
ОП, други донори

Община,
читалища

*бр. обхванати
млади хора в
различни
дейности и
инициативи на
читалищата от
малки населени
места (села) на
възраст от 15 до
29г.

8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ
8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в междукултурното и
международното младежко общуване.
8.2. Оперативни цели
8.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог

Задача 1. Насърчаване и
подпомагане на
опознаването на
отделните етнически
общности и техните
култури за стимулиране
на толерантност,
разбирателство и
взаимодействие между
общностите.

1. Отбелязване празника на
ромите
2. Участие в десетдневка на
българската култура, заложена в
културния календар на гр.
Любимец

*бр. проекти
*бр. обхванати
млади хора на
възраст от 15 до
29 г.

Национален бюджет

1 500,00 лв.

50-100

Община,
читалища,
училища

9. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА
9.1. Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция на правонарушенията,
извършени от млади хора
9.2. Оперативни цели
9.2.1. Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организиции и медиите в превенцията на правонарушенията, извършвани от младежи
Задача 1. Организиране 1. Кампания за популяризиране
на информационни и
дейността на МКБППМН
образователни кампании
за превенция на
правонарушенията,
извършвани от млади
хора.

*бр. кампании
*бр. обхванати
млади хора на
възраст от 15 до
29 г.
*бр. лекции и
беседи
*бр. обхванати
училища

1
50-100

1
1

Национален бюджет

200,00 лв.

МКБППМН,
училища

Задача 2. Разширяване и
подобряване на услугите
за социална реинтеграция
на млади
правонарушители,
особено на услугите в
общността.

1. Сътрудничество между
*бр. услуги
МКБППМН, дирекция "Бюро по
труда", дирекция "Социално
подпомагане" с цел трудова
реализация на непълнолетни,
напуснали СПИ, ВУИ, ПД, както и
условно осъдени
2. Определяне от МКБППМН на
обществен възпитател за работа с
непълнолетни, напуснали СПИ,
ВУИ, ПД, както и условно осъдени
*бр. доставчици

2

МКБППМН,
ДСП, ДБТ

Национален бюджет

2

9.2.2. Оперативна цел: Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи
Задача 1. Подобряване на
достъпа до правосъдие и
до качествена правна
помощ за младежите
правонарушители.

Задача 2. Насърчаване и
активно участие на
младите хора,
младежките лидери,
младежките работници и
младежките организации
в превантивни програми и
кампании.

Осигуряване правото на
*бр. млади хора
младежите правонарушители на на възраст от 15
справедливо и законосъобразно до 29 г.
отношение при зачитане на
тяхното достойнство. Защита на
правата и законните интереси на
малолетни и непълнолетни от
представител на ДСП при
разглеждане на възпитателни
дела, когато не е посочен доверен
представител или адвокат.

1. Включване на младите хора в
превантивни дейности,
организирани от МКБППМН.
2.Обучение за превенция на
насилие над деца и младежи

*бр. кампании и
програми
*бр. включили се
младежки лидери
и младежки
работници и
младежки
организации

Национален бюджет

МКБППМН,
ДСП, ИДПС

Национален бюджет

МКБППМН

1

20

700,00 лв.

9.2.3. Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора
Задача 1. Организиране Кампания за пътна безопасност
на програми за пътна
безопасност в училищата.

`

*бр. кампании в
училищата

1

Национален бюджет

500,00 лв.

МКБППМН,
РУП, училища

