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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за 2020 година определя целите и приоритетите на младежката
политика в община Радомир в изпълнението на Закона за младежта и в съответствие с
Националната стратегия за младежта (2010-2020г.) , формирани според техните потребности и
синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта.
Общинският план за работа с младежите в Община Радомир се изработва на
основание:
- Закон за младежта;
- Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите
Ревизирана, чиито принципи са приети с Решение №33 от 02.03.2007г. на Общински
съвет - Радомир;
- Национална стратегия за младежта (2010-2020г.).
Държавната политика за младежта е целенасочена и последователна дейност на
държавата, общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване
на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им
в обществения и икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на
местно, областно и национално ниво, чрез дейности, насърчаващи развитието на
младежите в страната.
Общинският план за младежта се разработва и ще бъде приложен на практика в
партньорство с всички заинтересовани участници на местно ниво. Това са Общински
съвет-Радомир, кмет на Община Радомир, младежки организации, МКИЦ «Европа»,
Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК- Радомир, МКБППМН, образователни
институции, читалища, спортни клубове, организации на работодателите и на
работниците, граждански сдружения и неправителствени организации, работещи в
областта на образованието, културата, спорта, европейски проекти и програми, екология
и туризъм.
Общинският план е документ за планиране на младежката политика на местно ниво,
програма и методика за изпълнение на националната политика за младите хора.
Стратегическите цели на работа и дейности, са свързани с насърчаване на
икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до
информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот,
превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.
Настоящият документ се приема от Общински съвет - Радомир за 2020г. и определя
целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, като в процеса на
изпълнение, той може да се развива, усъвършенства и актуализира в зависимост от
постигнатите резултати в съответствие с динамично променящите се условия и ще бъде
съобразен с Националната стратегия за младежта (2020-2030г.).
II. ОСНОВНА ЦЕЛ - Създаване на устойчиви политики за инвестиране в младите хора,
като значим социален капитал и мобилизиране на потенциала им за развитието на
Община Радомир. Доктрината на Европейския съюз за младежта изведе пет основни
приоритета, които са базови и за настоящия Общински годишен план за младежта:
1. Участие;
2. Информация;
3. Неформално образование;
4. Доброволчески дейности;
5. По-добро разбиране и познаване на проблемите на младежта.
Състоянието на младите хора, проблемите на младежите, тяхната професионална
реализация и мястото им в обществения живот са едни от важните приоритети на община
Радомир.

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
 Съответствие на Общинския годишен план с националните, европейските и
международните стратегически документи;
 Законосъобразност;
 Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички групи
младежи;
 Децентрализация;
 Многосекторен подход;
 Равен достъп за всички младежи в община Радомир;
 Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи,
младежки проекти и инициативи;
 Прозрачност и икономичност при усвояването на финансовите средства.
IV. ЦЕЛЕВА ГРУПА, ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА - Младежката програма за развитие
на Община Радомир е насочена към:
 младите хора от 15 до 29 г. - ученици, работещи, безработни, млади хора в
неравностойно положение, без разлика в техните социални, имуществени,
образователни, политически, етнически или религиозни различия;
 младежките структури, чиято дейност се осъществява на територията на община
Радомир;
 работещите младежи и други специалисти, които са директно ангажирани с
предоставянето на услуги или други дейности в подкрепа на младежкото развитие.
V. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА
1. Демографска перспектива
Като най-характерна черта, характеризираща младите се очертава стремежът им
към независимост и самореализация, към самостоятелни решения и индивидуален подход,
относно решаване на житейските им проблеми.
Широкият обхват на проблемите на младите хора, налага прилагането на
многосекторен подход в политиката за младежта. Необходимо е тясно сътрудничество с
други компонентни органи в областта на: образованието, трудовата заетост,
здравеопазването, конкурентноспособността, както и осигуряване на конструктивен
диалог с младите хора при формулирането, изпълнението и оценката на младежката
политика.
Демогафската картина за община Радомир, както и за цялата страна е променяща се
- населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и
смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси. Нарастването на обема
на вътрешната миграция все по-често е продиктувано от икономически причини, в т.ч.
търсене на работни места.
Община Радомир е разположена на площ от 540 467дка. /540кв.км./. Има 32
населени места с общо население 19 038 жители по постоянен адрес/ към 15.12.2019г./.
Спрямо останалите общини в областта, Община Радомир е с голям дял на градското
население /64,2%/. Територията е относително гъсто населена - 38,19 души/кв.км.,
сравнена с останалите общини в областта. Най-голям относителен дял има населението в
трудоспособна възраст и е представено от две етнически групи - българи и роми.

2. Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора
Намаляват привлекателните възможности за икономическа активност и
професионална реализация на младите хора в малките населени места и селските райони.
Броя на младите хора в общината намалява. Основна част от тях живеят в града.
Очертава се движение от града към по-големите градове.
Обучаващите се ученици в средните училища в град Радомир са 455. В повечето
случаи младите хора нямат практически и трудов опит по придобитата специалност след
завършване на своето образование и трудно се включват на пазара на труда. Необходимо
е да се положат усилия за плавното преминаване на младите хора след завършване на
средното си образование към пазара на труда, чрез разширяване на стажовете и
практиките в реалния сектор. Принос в тази посока е въвеждането на дуално обучение
в някои от специалностите за придобиване на професионална квалификация в ТПГ „Н.
Й. Вапцаров”.
Системата на дуалното професионално образование и обучение се е доказала в
най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на млади
квалифицирани специалисти, които от училището влизат директно на пазара на труда и
допринасят за растежа на икономиката и за висока младежка заетост. В тази система
водещ партньор на училищата е частният сектор, който не само инвестира в своите
бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.
В отговор на нарастващите нужди на българската икономика и високата младежка
безработица в България се въвежда системата на дуалното обучение. Съществен елемент
от това обучение е, че то се организира въз основа на партньорство между училището и
един или няколко работодатели и се осъществява във втория гимназиален етап за
ученици, навършили 16 години.
Предимствата на такава форма на обучение са много, особено за самите ученици,
които освен че получават заплащане (обикновено между една трета и половината от
обичайната заплата), придобиват и практически опит по време на обучението си. В
резултат на това те излизат подготвени на пазара на труда, което пък позволява
започването на по-добра работа срещу по-високо заплащане. Погледнато от по-широк
ъгъл, дуалната форма на обучение играе важна роля и за икономиката на съответната
страна, която го прилага, като оказва пряко влияние върху намаляването на младежката
безработица с всички ползи, следващи от това.
На територията на Община Радомир безработицата намалява. По данни на Бюрото
по труда, структурата на безработните за последните 4 години изглежда така:
Регистрирани безработни лица, 2017г.
Регистрирани безработни лица, 2018г.
Регистрирани безработни лица, 2019г.
Tабл.1.

Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно
образование
2 Брой безработни лица с намалена работоспособност
3 Брой безработни младежи от 18 до 29 години
4 Брой безработни лица на възраст над 55 години
5 Брой безработни лица с регистрация повече от 1 година
Табл.2.
1

591
488
495

2019г.

2018г.

56

152

211

54
44
141
64

48
52
151
95

43
75
170
157

2017г.

Визията, представена в таблиците показва реализацията на безработните хората в
община Радомир за 2019 година. Факт е, че през изминалата година техният брой се е
увеличил. В табл. 2 се вижда, че броят на безработните младежи е намалял през
изминалата година. Голяма част от регистрираните безработни са с липса на трудови
навици.
Високата квалификация, опитът и уменията в определена област са основни
характеристики на всяко работно място. За заемането на много от тях работодателите
често поставят и допълнителни изисквания, съобразени с характера на работата –
компютърна грамотност, отлично владеене на един или повече езици, мотивация на
работа и други. Анализът на младежката безработица показва, че ниското или
неподходящо образование и липса на квалификация са сред основните причини за
безработица на младежите в България. Освен изброените структурни фактори сред
причините за младежката безработица и неактивност са и липсата на професионален
и/или трудов опит, липсата на ключови умения и трудови навици, преждевременно
напускане на училище, както и загубата на трудова мотивация, поради продължителен
престой без работа.
VI. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО
ИМ
Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора
1. Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на
младите хора в община Радомир.
2. За въвеждане на конкретна политика в областта на младежката трудова заетост,
Община Радомир приема да установява или подобрява комуникационните структури
между бизнес общността, образователните институции и представителите на местните
младежки организации.
3. Консултантски и информационни услуги и обучения в подкрепа на личностното и
общественото развитие на младите хора.
4. Близко сътрудничество с училищата и професионалните образователни
институции в борбата срещу слабите резултати в образованието. Намаляване броя на
необхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в
задължителна училищна възраст.
5. Координиране на работата по създадения Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от
образователната система на подлежащите деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст.
6. Насърчаване на младите хора, които планират да започнат малък бизнес, чрез
осигуряване на помещения, оборудване, финансови и търговски консултации.
7. Подкрепа на младежи в неравностойно положение, посредством установена помощ
чрез обучение и консултации.
8. Подкрепа на проекти, които имат за цел насърчаването на доброволния труд като
алтернативно средство за социална интеграция на безработните, обогатяване на
образователните програми за безработни младежи и активните форми за участие на
младите хора в заобикалящата ги местна среда.
9. Политика по ангажиране на квалифицирани млади специалисти на местно ниво,
особено в публичния сектор.
10. Подкрепа от страна на местните власти за развитие на средни и малки
предприятия, кооперации, сформирани от млади хора в малките населени места на
общината.

11. Кaриeрнo кoнcултирaнe и прoфecиoнaлнo oриeнтирaнe - инфoрмaция oтнocнo възмoжнocтитe зa
рeaлизaция и oбучeниe на учениците след завършване на средното си образование.
12. Провеждане на адекватна жилищна политика, която позволява на младите хора да
живеят в тези райони нормално;
13. Развитие на мрежа от бизнес центрове и бизнес инкубатори за предлагане на
услуги за целенасочена подкрепа на млади предприемачи;
14. Насърчаване и подпомагане на публично-частните партньорства и социалното
предприемачество в предоставянето на услуги за развитие на младите хора.
Подобряване достъпа до информация и качествени услуги
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.
В община Радомир има изградена добра културна инфраструктура - читалища,
ЦПЛР-ОДК, МКИЦ, музей.
Насърчаване на здравословния начин на живот
1. Иницииране на информационни кампании, относно начина на хранене, и
двигателния режим на младите хора.
2. Разяснителна и превантивна дейност за опасността от болестите, предавани по
полов път.
3. Насърчаване на физическата активност на младежите.
4. Подкрепа на спортните инициативи на младите хора.
5. Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на
здравето, спорта и физическата активност.
6. Провеждане на кампании за избягване на ранното майчинство.
7. Здравна профилактика сред младите хора.
8. Провеждане на политика за справяне с проблема със злоупотребата на наркотици и
алкохол.
9. Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия спорт
и туризъм.
10. Популяризиране и стимулиране на местни спортни и танцови клубове, като място
за спортуване, фитнес и социално общуване.
11. Дискусии и работа със здравния медиатор.
Чрез различните спортни занимания младите хора развиват ценни физически и
психически качества, осъществява се превенция на заболявания, както и превенция на
противообществените прояви и престъпността.
През последните години се забелязва нарастване интереса към спорта сред децата и
младежите. Значителен интерес проявяват към фолклорните групи и ансамбли -

„Етнофолк“, „Майсторите на танца“, „Релакс“ и спортните клубове по футбол, бокс,
карате, тенис на корт, тенис на маса, фитнес.
Развитие на младежко доброволчество
1.Правно регулиране на статута на младите доброволци. Закрила от възлагане на
дейности, които оказват или могат да окажат вредно или опасно влияние върху тяхната
психика и здраве.
2.Въвеждане и поддържане на добри практики за управление на млади
доброволци за набиране, обучение, стимулиране, наблюдение и оценка, както и за
признание на постиженията им.
Готовността на младите хора да участват в доброволчески акции нараства.
Забелязва се по-активно включване на младежите в доброволчески мероприятия.
Популяризирането и развитието на доброволческия труд сред младите хора е
една от целите на този План. Важно е доброволчеството да се насърчава и признава, да се
разработват информационни кампании, за да може да се привличат повече млади хора в
доброволческата дейност.
Повишаване на гражданската активност
1. Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.
2. Признаване на приноса на инициативите на неорганизираните млади хора.
3. Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка
гражданска активност.
4. Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и
младежки инициативи.
5. 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.
6. Обучение на младежки лидери.
7. Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора
във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на общинско
ниво.
8. Подпомагане стремежите на младите хора и техните възможности в
разработването на микропроекти и внедряването им, насърчаване на различни
структури на сдружаване, каквито са младежки неправителствени организации,
младежки центрове и групи, организирани от самите млади хора.
9. Организиране на информационни и образователни кампании за превенция
на правонарушенията, извършвани от млади хора.
Развитие на междукултурния и международния диалог
1. Насърчаване и подпомагане на участието в международни инициативи, обмени,
срещи и други прояви.
2. Подпомагане
и
популяризиране
на
участието
в
проекти
по
международни програми.
3. Насърчаване и подпомагане на мобилността на младите хора в Европа.
Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени
места на територията на общината
На територията на община Радомир функционират 17 читалища, основната им дейност е насочена

към младите хора, чрез:
1. Съхранението и разпространението на българските традиции и обичаи;
2. Развитие на съвременното творчество и изкуство;
3. Разпространението на традиционните ритуали и обреди, словесното, танцовото и
музикално изкуство;
4. Събиране и разпространение на знания, спомени и традиции за родния край;
През последните години се наблюдава голяма активност сред младите хора, които се включват във
фестивалите, съборите и празниците, посветени на традиционния фолклор и съвременното изкуство.
VII.ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ
Община Радомир отговаря за провеждането на общинската политика за младежта
и изпълнението на дейностите. Отдел „Култура, образование, социални дейности и
спорт", МКИЦ „Европа" и ЦПЛР - ОДК организират и координират изпълнението на
инициативите, които се подпомагат от учебните заведения, Бюро по труда, Спортни
клубове и туристическо дружество, младежки организации и предприемчиви млади хора.
Дейностите, заложени в плана ще бъдат финансирани от следните източници:
- Община Радомир - бюджет;
- Външни източници - разработване на проекти;
- дарения и спонсорство.
За ефективното реализиране на Плана е изключително важна координацията и
взаймоодействието между общинската администрация и институциите на територията на
общината и извън нея: МОН, Министерството на младежта и спорта, Областна
администрация, Кметствата на населените места, НПО, представители на бизнеса,
училища, читалища, спортни клубове.
VIII. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН НА МЛАДЕЖТА
Общинският план за младежта се приема от общинския съвет по предложение на
кмета на Община Радомир. Ежегодно Общински съвет - Радомир приема годишен отчет
за изпълнение Общинският план за младежта.
Мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейности се осъществява от
отдел „Култура, образование, социални дейности и спорт“ в Община Радомир.
Контрол на текущото изпълнение на бюджета се изпълнява от Дирекция
„Финансово-административно и правно обслужване".
IX. OЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2020г.
1. Разширен обхват и повишаване на качеството и достъпността на услугите в
подкрепа на развитието на младите хора.
2. Представителство на младите хора в обществения живот.
3. Активно участие на младите хора в социалните и културни мероприятия в
община Радомир.
4. Увеличаване броя на младежите, участващи в младежкото доброволчество.
5. По - добра информираност на младите хора за възможностите за
професионална реализация.
6. Създаване на добри условия за спортуване и осмислено свободно време на
младежите.
7. Повишаване броя на младите хора, практикуващи спортни дейности.

8. Намаляване броя на правонарушенията и противообществените прояви,
извършени от младите хора.
9. Възраждане и запазване на националните и фолклорни традиции.
10. Интегриране в различни сфери на обществено-политическия и икономически
живот в община Радомир.
X. РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПЛАНА
Общинският план се приема от Общинския съвет, след което се публикува на сайта
на Община Радомир.

IX – Дейности:

Основна цел – Създаване на устойчиви политики за инвестиране в младите хора като значим социален капитал и мобилизиране на потенциала им за развитието на
Община Радомир.
Дейности

Бюджет

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

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

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

Община
Радомир

Община
Радомир

април 2020г.

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
брой родители участвали в
срещата

Община Радомир

Намаляване на дела на
безработните хора.

Брой заети млади хора

Община Радомир

IX – Дейности:
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

брой млади хора, получили
консултации

ЦОП-Радомир

Актуална и достъпна информация, насочена към широк
кръг интереси и потребности

Община
Радомир

текущ

Своевременно обявяване на
интернет страницата на
Община Радомир за
младежки проекти, програми
и др.

брой млади хора, получили
консултации

Община Радомир

Предоставяне на здравни услуги на млади
семейства

Община
Радомир

текущ

Достъп до здравни услуги на
деца и семейства

брой млади хора, получили
консултации

Здравен медиатор

Предоставяне на дарения на млади
семейства

БЧК

текущ

получили дарения

брой млади хора, получили

БЧК Радомир

дарения

Предоставяне на възможна реализация на пазара на
труда

БТ

текущ

назначени млади хора

брой млади хора, назначени
работа

Оперативна цел – подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие в съответствие с потребностите и интересите на младите хора.
Насърчаване на здравословния начин на живот

Община Радомир, БТРадомир

IX – Дейности:
Общински етап на ученически игри за
учебната 2019/2020 година

Община
Радомир

Отбелязване Деня на влюбените

Приобщаване на младите хора към
традициите, чрез запознаването и
включването им в Сурвакарския празник беседа на тема „Тайнството на Сурва“

Демонстрация на електромобил пред
ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
ТПГ „Н. Й. Вапцаров“, ПГТ „Ю. Гагарин“

Международен ден на здравето - лекоатлетическа
щафета с ученици 9-12 клас.
Подпомагане на младежка инициатива, свързвана с
Деня на здравето.

Великденски волейболен турнир - привличане в
турнира и на завършили средното си образование.

Провеждане на масови спортни изяви, с цел изграждане
на физически здрави млади хора

януари - март
2020г.
14.02.2020г.

Община
Радомир

януари 2020г.

ЦПЛР - ОДК
Община
Радомир
ВТУ „Т.
Каблешков“гр. София

привличане на поголям брой ученици за
занимаване със спортна
дейност.

Брой ученици, участвали в
ученическите игри

повишаване знанията
на младите хора по
въпроси свързани с
националните и
фолклорни традиции

Брой млади хора, участвали в
инициативата

ранно професионално и
кариерно ориентиране

Брой млади хора, участвали в
инициативата

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

Брой млади хора, участвали в
инициативата

Община Радомир

Община Радомир
ЦПЛР - ОДК

март 2020г.

Община
Радомир

април 2020г.

Община
Радомир

април 2020г.

по план

подобряване на здравния
статус на младите хора и
повишаване на дела на
младежите,занимаващи
се активно със спорт.

Брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа“,
здравен медиатор

МКИЦ„Европа“,
ВК „Струмска
слава“

IX – Дейности:
Предоставяне на услуги по безплатно консултиране и
изследване за инфекции с множествен механизъм на

Община
Радомир,
РЗИ - Перник

май 2020г.

повишаване знанията
на младите хора по
въпроси, свързани със
здравето и болестите

Брой млади хора участващи в
инициативата

Община Радомир
(здравен медиатор)

Община
Радомир

м. май 2020г.

подобряване на здравния
статус на младите хора и
повишаване на дела на
младежите,занимаващи
се активно със спорт.

брой млади хора, участвали в
инициативата

Община Радомир

подобряване на здравния
статус на младите хора
и повишаване на дела на
младежите,занимаващи
се активно със спорт.

брой млади хора, участвали в
инициативата

предаване (хепатит В, хепатит С и ХИВ)

Общински турнир по тенис на маса

ЦПЛР – ОДК

Световен олимпийски ден - среща с известен наш
спортист;
Лекоатлетически състезания на стадиона

Община
Радомир
клуб
„Олимпиец“

м. юни 2020г.

ЦПЛР - ОДК

МКИЦ „Европа"
Клуб „Олимпиец"

IX – Дейности:
Туристически поход и представяне празника
Еньовден

реализиране на
традиционни форми на
организиране на
свободното време

брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа"
ЦПЛР-ОДК

юли 2020г.

популяризиране и
стимулиране на
местните спортни
клубове.

брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа",
СК“Аполон“

Община
Радомир

юли
2020г.

реализиране на
традиционни форми за
организиране на
свободното време.

брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа"
ТД „Орлите”

Организиране на кинопрожекции

Община
Радомир

август
2020г.

реализиране на
традиционни форми за
организиране на
свободното време.

брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа"

Младежки инициативи организирани по повод 12
август - Международен ден на младежта

Община
Радомир

август
2020г.

подобряване на
здравния статус на
младите хора и
повишаване на дела на
младежите,занимаващи
се активно със спорт.

Брой млади хора, участвали в
инициативи

Община Радомир

Община
Радомир

24.06.2020г.Ден на билката

Състезание по стрийт фитнес

Община
Радомир

Поход до Седемте рилски езера

ЦПЛР - ОДК
МКИЦ
„Европа“

ЦПЛР - ОДК
МКИЦ „Европа“

IX – Дейности:

Ученически турнир пo тенис на корт

Община
Радомир

септември 2020г.

Волейболен турнир

Община
Радомир

септември
2020г.

Включване в доброволческа инициатива
„Да изчистим България заедно“

Община
Радомир

септември
2020г.

Футболен турнир на името на „Христо
Радованов“

Община
Радомир

октомври 2020г.

популяризиране и
стимулиране на местни
спортни клубове,
като място за
спортуване, фитнес
и социално общуване.
подобряване на
здравния статус на
младите хора и
повишаване на дела на
младите
хора,занимаващи се
активно със спорт.
Организиране на
свободното време –
Опазване на околната
среда

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

брой млади хора, участвали в
инициативата

Община Радомир

Брой млади хора, участвали в
инициативата

Община Радомир

брой младежи, участвали в
инициативата

Община Радомир

IX – Дейности:
Представяне на университети,
специалности, възможности за обучение и
перспективи за професионална реализация
пред зрелостниците от община Радомир.
Среща с лектор/професор от университет.

Коледен и Великденски турнир по шахмат

Община
Радомир

Община
Радомир

ноември 2020г.

май 2020г.
декември 2020г.

Турнир по тенис на маса /на открито/

Община
Радомир

юли 2020г.

Коледна благотворителна изложба - базар на рисунки,
картички, сувенири и сурвачки

ОИМ

декември 2020г.

Община
Радомир

април 2020г.

организиране на
информационни и
образователни кампании

подобряване на
здравния статус на
младите хора и
повишаванe на дела на
младите хора,занимаващи
се активно със спорт.
подобряване на
здравния статус на
младите хора и
повишаванe на дела на
младите хора,занимаващи
се активно със спорт.
реализиране на
традиционни форми за
организиране на
свободното време.

брой младежи, участвали в
инициативата

Община Радомир

брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа"

Брой млади хора, участвали в
инициативата

МКИЦ „Европа“

Брой млади хора, участвали в
инициативата

ОИМ

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

IX – Дейности:
Информационни кампании и демонстрации по оказване
на първа медицинска помощ

Община
Радомир

май 2020г.

БЧК

Въвеждане и подобряване на
ефективни практики за
работа с младите
доброволци; извършване на
доброволчески дейности

Брой млади хора, участвали в
инициативата

Община Радомир

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

брой млади хора, участвали

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

Община Радомир

Оперативна цел - Повишаване на гражданската активност
Пролетен спектакъл

ЦПЛР - ОДК

април 2020г.

Среща на ръководството на Община Радомир със
студенти от общината

Община
Радомир

септември 2020г.

Подпомагане на млади хора за участие в регионални
и национални младежки 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 2020г.

намаляване броя на
необхванатите,
преждевременно
напусналите
образователната
система лица.

в инициативата

брой млади хора, участвали
в инициативата.

Община Радомир и
училищата

IX – Дейности:

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

Община
Радомир

12.08.2020г.

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

Община
Радомир

12.10.2020г.

Коледно парти

Община
Радомир

декември 2020г.

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

брой млади хора, участвали в
инициативата;

Община Радомир

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

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

брой млади хора, участвали
в инициативата

МКБППМН

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

Община
Радомир

текущ

Оперативна цел - Роля на младите хора за намаляване на престъпността и правонарушенията
Превенция на правонарушенията, извършвани от млади
хора

МКБППМН

текущ

Организиране на
информационни и
образователни кампании за
превенция на
правонарушенията,
извършвани от млади хора

IX – Дейности:
Кампания през ваканциите „Да пазим децата на пътя“

МКБППМН

текущ

ЦПЛР-ОДК

Организиране на
състезания, викторини,
забавни игри свързани с
прилагането на правилата за
безопасност на движението
по пътищата и
разпространение на
информационни материали
по-добра информираност на
младите хора

брой млади хора, участвали
в инициативата

МКБППМН

брой млади хора, участвали
в инициативата

МКБППМН

ЦПЛР-ОДК

Провеждане на информационна кампания свързана с
трафика на хора

МКБППМН

януари
2020г.

Участие в механизма за противодействие на училищния
тормоз между децата и учениците в училище

МКБППМН

март 2020г.

Организиране на
информационни и
образователни кампании за
превенция на
правонарушенията,
извършвани от млади хора

брой млади хора, участвали
в инициативата

МКБППМН

Провеждане на информационна кампания по повод
хората в неравностойно положение, хората от
етническите малцинства и хората с различна сексуална
ориентация и социален статус

МКБППМН

април - юни
2020г.

по-добра информираност на
младите хора

брой млади хора, участвали
в инициативата

МКБППМН

IX – Дейности:
Кампания в началото на учебната година „Децата
МКБППМН
тръгват на училище“ - с участие на млади хора от всички
училища

Отбелязване на Международния ден за борба със
злоупотреби с наркотици и наркозависимостта

Отбелязване на Световния ден на борба срещу СПИН.
(Подпомагане на младежки инициативи)

МКБППМН
Община
Радомир

Община
Радомир

септември
2020г.

по-добра информираност на
младите хора

брой млади хора, участвали
в инициативата

юни 2020г.

по-добра информираност
на младите хора.

брой младежи, участвали в
инициативата

01.12.2020г.

по-добра здравна
брой млади хора, участвали в
профилактика сред младите
инициативата
хора.

МКБППМН

Планът е приет на заседание на Общински съвет - Радомир на ………2020г.
Планът е отворен документ и подлежи на промени.
Изготвил:
Николета Стоянчева
гл. специалист „Образование“

МКБППМН

МКИЦ „Европа",
МКБППМН
Община Радомир

Община Радомир,
здравен медиатор

