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ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2017 г.

Приет с Решение № 1 /19 по Протокол № 1/31.01.2017г.
на Общински съвет-Крушари

ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за младежта обхваща 2017 година, в рамките на която ще бъдат
реализирани конкретни дейности в община Крушари, свързани с участие и съдействие на
младежи от общината. Успешното реализиране на предвидените дейности ще доведе до
постигане на приоритетите, заложени в плана. Настоящият план е разработен съгласно
разпоредбите на Закона за младежта и в съотвествие с Националната стратегия за
младежта (2010-2020). Той има за задача да насърчи пълноценното участие на младите
хора в социално-икономическия живот на общината и подпомогне личностното им
развитие и подлежи на актуализация през годината на база новопостъпили предложения
за дейности.
І.АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА
КРУШАРИ.
1. Демографска характеристика
Община Крушари е разположена в Североизточна България и се състои от 19
населени места.
По данни на ГРАО към 15.12.2016г. общият брой на населението по постоянен
адрес в Община Крушари е 7424 жители, от които броят лицата на възраст между 15-29г.
е 1355 или 18,25 % от общото население на общината. Процентът на младежите на
територията на общината е нисък, което като цяло е и резултат от отрицателния
естествен прираст на населението на общината и изселване на населението от
общината. Негативната икономическа и социална обстановка води до намаляване
темповете на растеж, развитие и просперитет.
2. Образователна структура при младите хора и достъп до образование.
В общината има добре изградена мрежа от учебни заведения, която обхваща
всички възрастови групи на задължително обучение. На територията на община Крушари
функционират 3 основни /с.Телериг, с.Лозенец и с.Коритен/ и 1 средно училище
/с.Крушари/, в т.ч. 3 са средищни учебни заведения, 1 детска градина в с.Крушари и 3
изнесени групи в селата Телериг, Лозенец и Коритен.
Образователната структура на населението в община Крушари се характеризира с
висок дял на нискообразовани хора – завършили начално образование и хора без
завършено образование. Най-висок е процентът на млади хора от ромски произход с
ниско или без образование. Те не посещават училище, както поради социални причини,
така и поради нежеланието си да учат, залегнали традициите и в начина им на живот.
Нормален при тях е факта образованието на децата (особено на момичетата) да
приключи след завършването на четвърти клас. И тъй като от посещението в училище не
се извлича никаква материална полза, родителите обикновено решават да спрат децата
си от посещение на учебни занятия. Процесът на рано отпадане от системата на
образование, липсата на каквато и да е квалификация генерира бедност в особенно
големи мащаби.
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.
При младежите от други етнически групи също има такива, при които нежеланието
и финансовата невъзможност на родителите им е довела до отпадане на децата от
училище, но техния брой не е толкова значим.
3. Здравословен начин на живот на младите хора.
Съществуващата система на здравно образование не води в достатъчна степен до
формирането на умения за справяне с житейските проблеми и до промяна на
поведението за здравословен начин на живот на младите хора.

Здравните нужди в общината се покриват от четири лични лекара.
В учебните и детските заведения на територията на общината има изградени 3
/три/ здравни кабинета, както следва:
1. Здравен кабинет, обслужващ СУ ”Христо Смирненски” – с.Крушари;
2. Здравен кабинет, обслужващ ДГ с.Крушари;
3. Здравен кабинет, обслужващ ДГ Крушари с изнесена група с. Лозенец.
В годишните планове за работа на здравните кабинети към училищата и детските
заведения са включени теми, свързани с превенцията на психични и физични
заболявания, също така тренинги и образователни игри на здравна тематика.
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.
През м.септември 2016г. стартира проект „Подкрепено детско развитие“,
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът цели
подкрепа за децата от 0 до 7 годишна възраст до здравна грижа и дейности по превенция
на заболяванията, формиране и развитие на родителски умения и родителски капацитет
сред уязвимите рискови групи, повишаване училищната готовност на децата от социално
слаби семейства със специален фокус върху децата с увреждания. Проектът продължава
своето действие до 30.11.2018г.
Често явление са браковете в непълнолетна възраст, ранното майчинство и всички
негативи, произтичащи от това.
4. Заетост на младежта.
Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им трудово
и социално реализиране. Важно е да се създават и поддържат условия за подобряване
на пригодността и осигуряване на тяхната заетост в условията на пазарна икономика.
Стремежът към независимост и самореализация е доминираща черта сред младите хора
в общината ни. За съжаление голяма част от тях са социално и икономически зависими
от семействата си и социални помощи от държавата.
Високообразованите млади хора от общината не правят изключение от общата за
страната тенденция да търсят реализация в големите градове на България.
След завършване на своето образование младите хора се включват на пазара на
труда, като в повечето случаи нямат трудов опит по придобитата специалност.
Често им липсват необходимата информация и контакти за устройване на работа.
По данни на ДБТ Добрич, филиал Крушари към месец януари 2017г.
регистрираните безработни младежи до 29г. са 54. Не е налична информация за броя на
младежите, които не учат, не работят и не са регистрирани в в Дирекция „Бюро по труда”.
За да се противодейства на нарастващата се младежка безработица, община
Крушари търси начини за подкрепа на създаване на работни места чрез осигуряване на
временната заетост по оперативни програми и програми. Достъпът до услугите за
квалификация и преквалификация в Общината се осъществява главно чрез Бюрото по
труда.
5. Доходи
В общината е налица висока безработица, доходите са много по-малки в сравнение
със средните доходи в големите населени места, а от там и жизненият стандарт на
младите хора е сравнително нисък. Много от младежите нямат личен доход, получават
социални помощи и/или са издържани от родителите и роднини.
6. Развитие на младежко доброволчество и гражданска активност.
В община Крушари доброволчеството сред младите хора не е популярно, както и
желанието за сдружаване и създаване на младежки организации. На територията на
Община Крушари няма регистрирани младежки организации. Младите хора предпочитат

да се изявяват в неформални среди – събирания с приятели, спортни мероприятия,
интернет клубове, интернет форуми и чатове.
7. Младежка престъпност.
На територията на община Крушари рисковото и девиантно поведение на младото
поколение се контролира от Инспектор детска педагогическа стая при РУП гр. Добрич,
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Взаимодействието между отделните институции и специалистите, който работят в тях е
насочено към осъществяването на: корекционно-възпитателна работа и професионална
подкрепа на деца и юноши с девиантно поведение, както и техните семейства;
професионална подкрепа на агресивни деца, деца с асоциално поведение, деца в риск и
други насочени от отдел „Закрила на детето” – гр. Добрич, училищни ръководства и
училищни комисии; превантивна дейност – чрез организиране на различни конкурси,
изложби, обучения и др.
През 2016г. на територията на община Крушари са регистрирани 2 дела за
противообществени прояви на младежи.
8. Достъп до информация
Все по-висок е процентът на младите хора, които ежедневно ползват интернет
услуги, включително и в селата, а това е един от съвременните начини да получаване на
информация.
Макар че информационните технологии навлизат сериозно в бита и в работата ни,
достъпът до информация на младите хора е различен.Нерядко причината за това се крие
в незнанието как да се търси полезна информация. В две от населените места в
общината – с.Крушари и с.Телериг в читалищата се осигурява безплатен достъп до
интернет, но компютрите и интернет се ползват повече с развлекателна цел.
II. ПРИОРИТЕТИТЕ И СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА
ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите
хора;
 Улесняване на прехода от образование към заетост.
 Насърчаване на икономическата активност на младите хора
2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
 Осигуряване на достъпдо услуги за развитие, основани на младежката
работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и
особености на младежката възраст
 Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на
младите хора
3. Насърчаване на здравословния начин на живот
 Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора
 Повишаване на сексуалната култура на младите хора
 Насърчаване на физическата активности спорта сред младите хора
4. Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно
положение
 Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното
включване на младежите в риск, повишаване на качеството на социалните
услуги за младите хора в неравностойно положение
5. Развитие на младежко доброволчество
 Популяризиране на доброволчеството
6. Повишаване на гражданската активност
 Насърчаване на гражданското образование и обучение



Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора
във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на
национално, регионално, областно и общинско ниво.
7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни
 Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на
младите хора в малките населени места и селските райони
8. Междукултурно младежко общуване
 Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в
международни и еврпейски младежки движения
9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността
 Ангажиране на местната власт, младежките организации и медиите в
превенцията на правонарушенията, извършвани от младежи
 Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
МЛАДЕЖТА
Дейности

Инициативи,
кампании

Отговорни институции

Финансиране

Средства

Републикански бюджет
Програми за заетост

10 120 лв.

-

Не се изисква

Община Крушари

Общински бюджет

1500лв.

СУ «Христо
Смирненски» с.Крушари
Община Крушари

-

Не се изисква

Община Крушари

-

Не се изсиква

Община Крушари

-

Не се изсиква

1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
Осигуряване
на
чиракуване
и
стажуване.
Осигуряване
на
достъп
до
професионално
образование
и
обучение
на
младежи
в
неравностойно положение – младежи
със
специални
образователни
потребности, младежи в социален
риск или преждевременно напуснали
образователната система.
Създаване на „бърза писта” за
израстване на млади държавни
служители, показали изключителни
качества
при
изпълнение
на
служебните си задължения.
Разширяване на достъпа до услуги за
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.
Разработване
на
стратегии
за
управление на човешките ресурси със
специални
мерки
за
младите
работници и служители.

Създаване на възможности за
осигуряване на заетост на младежи
Организиране на
информационни кампании по
въпросите на професионално
образование, квалификационно
обучение;
Съдействие за информираност
относно свободните работни места,
сезонна заетост и др.
Стимулиране на младежите в
общинска
администрация
–
Крушари.
Организиране на срещи в СУ
«Христо Смирненски» с.Крушари,
относно
възможността
за
продължаване на образованието на
младите хора в община Крушари.

Разработване на система от мерки
и дейности за управление на
човешките ресурси със специални
мерки за младите работници и
служители.
Консултиране
на
предприемчиви Организиране на срещи на младите
млади хора с цел развитие на хора с представители на МИГ
собствен бизнес.
«Тервел – Крушари»

Община Крушари
Община Крушари,
училищни
ръководства
Дирекция "Бюро по
труда"

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Публично подпомагане и предлагане
на консултантска помощ за семейно
планиране и развитие на устойчиви
семейни модели сред младите хора,
включително и за развитие на умения
за добро и отговорно родителство.
Насърчаване
на
приноса
на
младежката работа за реализацията
на творческите способности на
младите хора.
Улесняване на достъпа до нови
технологии

Разкриване на услуги за семейно
консултиране на територията на
община
Крушари
по
проект
«Подкрепено детско развитие»
Разработване на програма на
мерките
за
насърчаване
на
творческите заложби и потребности
на деца с изявени дарби.
Презентации, обучения и семинари
за придобиване на умения при
използване на новите технологии.

Община Крушари

Проект «Подкрепено
детско развитие»

215 676лв.

Община Крушари

Общински бюджет

300лв.

Община Крушари

-

Не се изсиква

Община Крушари

-

Не се изсиква

Община Крушари

-

Не се изсиква

Община Крушари

-

Не се изсиква

Община Крушари

-

Не се изсиква

Община Крушари
МКБППМН

Общински бюджет,
бюджет на МКБППМН

200лв.

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
Насърчаване и
подпомагане на
сътрудничеството между младежките
работници, здравните специалисти,
младежките и спортните организации
за утвърждаване на здравословен
начин на живот сред младите хора.
Осигуряване на ефективно прилагане
сред младите хора на насоките на ЕС
за физическата дейност, особено сред
младежите с увреждания.
Разработване и разпространение на
здравна информация, съобразена с
нуждите на младите хора чрез
мобилизиране
на
младежките
информационни мрежи.
Създаване
на
възможности
за
обучение на младите хора по
въпросите на здравето, спорта и
физическата активност.

Организиране на информационни
кампании.

Организиране на срещи и дискусии
за приобщаване на младите хора
към европейското гражданство.
Изготвяне и разпространение на
информационни материали.

Стимулиране на младите хора за
занимания с масов спорт чрез
създаване на адекватни условия за
безплатно
използване
на
съществуващата
спортна
инфраструктура
Реализиране
на
програми
за Организиране на общински спортни
стимулиране на детския и младежкия турнири

спорт и туризъм.
4. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Подпомагане
на
социалната
адаптация
и
повишаване
на
пригодността за заетост на младежите
в неравностойно положение.

Организиране на мероприятия за
запознаване на младите хора в
неравностойно
положение
с
възможностите за професионална
реализация.

Община Крушари
Бюро по труда

-

Не се изсиква

Община Крушари

-

Не се изсиква

Община Крушари

-

Не се изсиква

Община Крушари

-

Не се изсиква

СУ „Христо
Смирненски“ с.Крушари;
ОУ „Васил Левски“
с.Коритен;
ОУ „Васил Левски“
с.Телериг;
ОУ „Отец Паисий“
с.Лозенец Община
Крушари

-

Не се изсиква

5. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Насърчаване
доброволчество
общините

на
от

младежкото Популяризиране на ценностите на
държавата и доброволчеството по време на
организирани срещи с младежи

6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
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.
Мобилизиране
на
участието
на
младите хора в управлението на
местно, областно и национално ниво
и в гражданския контрол върху
дейността
на
общинските
и
държавните органи, включително и
чрез кампании за връщане на
доверието на младите хора в
администрацията.
Стимулиране на участието на младите
хора и техните организации в
опазването,
подобряването
и
управлението
на
природното
богатство.

Организиране на срещи с младите
хора, с цел запознаване на младите
хора по въпросите на правата на
детето,
дискриминацията,
равнопоставеността
между
половете, трудовите права на
младите хора.
Организиране на дни на отворените
врати по повод 12 октомври – ден
на българската община
Организиране на информационни
срещи за популялизиране на
местното
самоупрваление
и
местната администрация
Иницииране и организиране на
общински кампании по опазване на
околната среда с участието на
млади хора от община Крушари.
Организиране на кампании по
почистване и облагородяване на
училищни
дворове,
паркови
градини
и
обществени
пространства.

7. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ
Насърчаване
и
подпомагане
на
читалищата
като
средища
за
информация, неформално обучение,
културно изразяване и гражданско
участие в малките населени места и
селските райони.

Организиране на информационни
срещи в читалищата по въпроси на
младежкото
включване
и
активизиране на участието им в
живота на общността.

Читалищата на
територията на Община
Крушари, Община
Крушари

-

Не се изсиква

Община Крушари

-

Не се изисква

МКБППМН,
Община Крушари

-

Не се изисква

СУ „Христо
Смирненски“ с.Крушари;
ОУ „Васил Левски“
с.Коритен;
ОУ „Васил Левски“
с.Телериг;
ОУ „Отец Паисий“
с.Лозенец

-

Не се изисква

8. МЕЖДУКУЛТУРНО МЛАДЕЖКО ОБЩУВАНЕ
Насърчаване и подпомагане на
приобщаването на младите
хора към европейското
гражданство и изучаването на
европейски езици и култури.

Информиране на младите хора
относно Национална стратегия за
младежта
2010
–
2020г.
и
младежките програми

9. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Организиране на информационни и
образователни
кампании
за
превенция
на
правонарушенията,
извършвани от млади хора.
Организиране на програми за пътна
безопасност в училищата.

Информационни
кампании
по
превенция на правонарушенията,
извършвани от млади хора.
Провеждане на информационни
срещи в часовете по класа относно
пътна безопасност.

ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ
Основните принципи за постигане на целите са насочени в Национална стратегия
за младежта 2010 – 2020г., които ще се използват в реализирането на дейностите в
настоящата програма:
Реализирането на дейностите изисква съвместни усилия на всички отговорни
субекти;
- Постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената
активност с общинската и държавната политика за младежта;
- При работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и
стандарти;
- Организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата
нормативна уредба.
Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на
общината, средства от проекти и дарения.
Общинска администрация си сътрудничи с териториалните структури на централни
държавни органи и гарантират участието на младите хора при формулирането,
изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта.
Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и
оперативното взаимодействието между:
- Министерство на образованието, младежта и науката;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Министерство на физическото възпитание и спорта;
- Общинска администрация - Крушари;
- Дирекция “Бюро по труда”;
- Дирекция „Социално подпомагане”;
- Читалищата в община Крушари;
- Училищатата на територията на община Крушари.
-

V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Общинският план за младежта 2016 година е разработен въз основа на
планираните инициативи от общинска администрация, читалища, училища и социални
институции. В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и
координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана от експерти на
общинска администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните
инициативи. Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при
постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.
VI. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА
Настоящият план ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Крушари

