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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият План е първият опит за документ, следващ основните
приоритети на политиката за младите хора в община Твърдица, зададени в
Националната стратегия за младежта (2010-2020) на Република България –
относно насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие
на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени
услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на
социалното изключване на млади хора в неравностойно положение,
развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската
активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските
райони, развитие на международния и междукултурния диалог и
повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
Като първи такъв, не може да претендира за изчерпателност и качество
и ефективност на всички предлагани анализи и мерки и по тази
причина подлежи на ежегодно допълване и набелязване на нови мерки,
плод на колективна творческа разработка.
Изпълнението на зададените в Националната стратегия цели не би могло
да бъде изпълнено, ако не се постигне оптимална координация и
взаимодействие между различните институции на територията на община
Твърдица и на държавно ниво. Още повече, че нe винаги национално
набелязаните мерки са възможни, приложими и най вече се
предполага, че могат да бъдат ефективни и са нужни на местно ниво.
Държавната политика, насочена към младите хора, като ценен социален
ресурс определя обществените и институционалните нагласи,
приоритетите, формулирането на комплексна и устойчива визия по
отношение на младежкия сектор в нашата страна. НО СЛЕДВА ДА
ПРИЕМЕМ, ЧЕ НИЩО ОТ ЕДИН ПЛАН, КОЛКОТО И ДОБЪР ДА Е
ТОЙ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ БЕЗ ПОДКРЕПАТА НА ДЪРЖАВАТА
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ШАНС НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА
ЗАЕТОСТ И ДОСТОЕН, ОСНОВАН НА ЧЕСТНО ИЗКАРВАНЕ НА
ДОХОДИ, ЖИВОТ.
II. РАМКОВА НОРМАТИВНА БАЗА
Настоящия план, като основен за Община Твърдица документ, следва
Националната стратегия за младежта (2010-2020), Конституцията на Р.
България, основните закони и подзаконови нормативни актове,
изследвания и национални стратегически документи: Националния доклад
по стратегиите за социална закрила и социално включване на Република
България, Националната стратегия за демографското развитие на
Република България (2006-2020), Националната стратегия за детето (20082018), Здравната стратегия (2008-2013), Националната стратегия за
развитие на физическото възпитание и спорта (2009-2013), Националния
план за действие “Околна среда-здраве”, Националната стратегия за учене

през целия живот (2008-2013), Стратегията за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства (2004-2015), Националния
план за интегриране на деца със специални образователни потребности
и/или хронични заболявания в системата на народната просвета,
Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики
(2009-2013), Актуализираната стратегия по заетостта (2008-2015),
Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество,
(2010-2020), Националната програма за интеграция на бежанците в
България, както и с одобрените от Европейската комисия оперативни
програми (2007-2013) - Развитие на човешките ресурси, Административен
капацитет.
III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
III.1. НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ
Нарушена ценностна система, поради формирането и в условията на
преход;
Отрицателна демографска характеристика;

Мъже
Жени

Общо
население
16 257
-----------------------------------

Младежи
15-34 г.
4657
2422
2235

Процент на
младежите 15-34 г.
29%
-----------------------------------------------------

Липса на възможност за осигуряване на заетост.
Липса на информация относно възможностите за развитие.
Липса на общински план за младите хора.
Липса на държавна политика за задържане на младите хора в малките
населени места.
Отпадане от системата на средното образование, липса на
професионална квалификация и кариерна ориентация;
Висок процент младежка безработица, поради обективни и субективни
причини;
Заетост главно в „сивия” сектор на пазара на труда;
Липса на икономическа и социална мотивация за собствен бизнес и
предприемачески инициативи;
Недостатъчно развити публични услуги в подкрепа на младите хора;
Предпочитания за изява в неформална среда и липса на желание за
формална изява на граждански позиции;
Липса на достъп до информация за младите хора от малките населени
места;
Липса на представителство чрез младежки съвети на общинско ниво;

Немотивираност на младите хора да участват в доброволчески
дейности и акции;
Пренебрегване на здравословния начин на живот / хранене, спорт,
опасности от полово предавани болести, неупотреба на наркотици и др./
като ценност;
Ранни бракове, разводи и нарастване на броя на децата, родени без
брак;
Увеличаване на случаите на противообществени и противоправни
прояви сред младите хора от по-ниските възрастови групи;
Рецидиви на случаите на малолетни и непълнолетни извършители на
престъпления;
Ниска
степен
на
респект
към
правоохранителните
и
правораздавателните органи;
Липса на привлекателни възможности за реализация на младите в
селата на общината;
Нефективно сътрудничеството между отделните институции при
реализирането на младежките политики.
IV. ГЛАВНА ЦЕЛ
Осигуряване на заетост на младите хора за пълноценната им реализация в
обществено-икономическия живот на общината.
V. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ.
1. Определяне на лице от ОА отговарящо пряко за работата с
младите хора.
1.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора, чрез образователната мрежа на общината.
2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги.
3. Насърчаване на здравословен начин на живот.
4.Социално включване на младите хора в неравностойно социално
положение.
5. Младежко доброволчество.
6. Повишаване на гражданската активност на младите хора.
7. Междукултурно младежко общуване.
8. Подобряване ролята на младите хора за намаляване на престъпността и
правонарушенията.
VI. ПУБЛИЧНОСТ
Планът за действие е първа стъпка за работа с и в полза на младите и е
разработен като отворен документ-първа стъпка, който ще се актуализира,
допълва и изменя на база постъпили предложения от институции,
общински съветници, граждани, младежки организации..

Плана, като първа стъпка ще бъде представен на официална среща с
младите хора от 15 до 34 години на територията на община Твърдица, а
информация за дейностите в плана може да се получи от страницата на
община Твърдица. Изпълнението на дейностите по плана се възлага на
определено лице от ОА, подпомагано в своята дейност от представители
на младежите посочен от тях.

ТАБЛИЦА - ПЛАН МЛАДЕЖИ
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА 2013
ДЕЙНОСТИ

ИНИЦИАТИВИ,
ПРОГРАМИ, КАМПАНИИ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ

1

2

3

4

5

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
1.1.Създаване на ефективни
връзки и насърчаване на
сътрудничество между
работодатели и училищата

1.2.Насърчаване на интереса на
младите хора към развитието
на града.

1.3. Стажуване в общинската
администрация
1.4 Периодични срещи – борси
с представители на местния
бизнес за наемане на
безработни младежи.

Организиране на информационна
среща с работодатели

Организиране на дискусия в Часа на
класа на тема
„Визията на младите хора за
бъдещето на Община Твърдица”
Създаване на възможност за
стажуване по стажантски програми
Създаване на възможност за среща
на местния бизнес с безработни
младежи желаещи да останат на
работа в общината.

Директори на училища,

април

не е необходимо

Директори на училища,
Класни ръководители

м.март-юни

не е необходимо

Община Твърдица

През годината

по програми

Община Твърдица

През годината

Собствено
По програми

Подобряване на достъпа до информация, включително виртуален достъп и подобряване
качеството на предлаганите услуги
2.1.Предлагане на актуална и
достъпна информация,
удовлетворяваща широк спектър
от интереси на младите хора.

2.1.1.Предоставяне на своевременна
информация на интернет страницата
на общината, по местната кабелна
телевизия, във в.”Твърдишки глас”.

Община

2.2.Запознаване на младите хора
с публичните институции и с
правата им като част от местната
общност, като граждани на
Р.България и Европейския съюз.

2.2.1.Провеждане
в
общинските
училища на разяснителни беседи в
часа на класа.

Директори на училища,
класни ръководители

2.3. Подкрепа на младите
семейства.

2.3.1. Предимство за приемане децата
на работещи млади семейства в
общинските детски заведения.
2.3.2. Предоставяне на социални
помощи на социално слаби млади
семейства и млади самотни майки.
2.4.1 Разработване на линк – „За
младежите”
2.4.2 Пропагандиране на линка сред
учениците и младежите.
2.4.3 Създаване на възможност за
задаване на въпроси чрез сайта на
общината към Общинска
администрация.

2.4 Виртуален достъп чрез
създаване на раздел на сайта на
Община Твърдица с полезна
информация за младите хора от
Общината и с полезни линкове
към младежки организации и
младежки портали.

Директори на ОДЗ и ЦДГ

Дирекция
„Социално подпомагане”

Общинска администрация
Пламен Курумилев
Златко Колев
Величка Добрева

Годишен

Съгласно
плановете на
класните
ръководители
Годишен

Годишен

Март

Община

Не е необходимо
Не е необходимо

МТСП

Собствено

Насърчаване на здравословния начин на живот
3.1. Подобряване на здравната
просвета по въпросите на
сексуалното и репродуктивно
здраве. Превенция на болестите,
предавани по полов път.

3.2. Превенция на
зависимостите.

3.3.Насърчаване на децата и
младежите към активна спортна
и туристическа дейност.

3.1.1. Провеждане на инициативи,
свързани със световния ден за борба
срещу СПИН.

МЧК към училищата

1 декември

БЧК

3.1.2. Осъществяване на ефективна
здравна просвета с учащите се в
общинските училища. Развитие на
подхода „Връстници обучават
връстници”.

Мед. специалисти,
завеждащи училищните
мед. кабинети,
класни ръководители

Училищни
планове,
МЦК

Не е необходимо

3.1.3.Индивидуална работа на личните
лекари с младите хора от ромски
произход за намаляване на ранните
бракове и ранната бременност.

Лични лекари

Годишен

Не е необходимо

3.2. Провеждане на анкета с учениците
от 9-12 клас свързана с
тютюнопушенето, с употребата на
алкохол и наркотични вещества.
3.3.1.Участие на учениците от
общинските училища в Ученически
игри 2013 година.
3.3.2. Провеждане на зимен празник.

МКБППМН,
Директори на СОУ

Януари 2013 г.

Не е необходимо

Директори на училища,
Община

м. февруари – м.
март

Училищен бюджет

ТД, община

м. февруари

Община, спонсори

Директори на учебни
заведения, община,
кметства

Съгласно
спортните
календари на
училищата и
общината

Училищни бюджети,
община

„Стандарт”гр.Шивачево
М”Герб”

м. май
м.май

Спонсорство,
ПП”Герб”Твърдица

3.3.3. Участие в спортните прояви,
свързани с училищни празници и
празници на отделните селища в
общината.
3.3.4. Футболни турнири:
- национален детски футболен турнир;
- младежки футболен турнир.

3.3.Насърчаване на децата и
младежите към активна спортна
и туристическа дейност.

3.3.4. Популяризиране дейността на
спортните клубове и туристически
дружества и привличане на повече
млади хора в тях.

Футболни клубове в
Твърдица, Сборище,
Шивачево, Бяла паланка,
Туристически дружества,
Клуб по бойни изкуства

Постоянен

Община,
читалище

3.3.5. Възобновяване на борбата като
традиционен спорт в общината.
Оборудване на необходимите зали.

Община

В рамките на
2013 г.

Община,
спонсори

Социална и творческа изява на младите хора
4.1.Развитие на таланта,
творческите умения и
културното изразяване на
младите хора.

Постоянен

Бюджет на читалища

М. април

Училищно
настоятелство

НЧ „Просвета” гр.
Шивачево

М. октомври

Кметство гр.
Шивачево,
НЧ”Просвета”

Община, кметства,
читалища, училища

По календарния
план на
културните
прояви в
община
Твърдица

Бюджет на
общината,
кметствата,
читалищата и
училищата

4.1.1.Разширяване на възможностите
за включване на децата и младежите в
читалищната дейност в общинския
център и останалите селища.

Секретари на читалищата
по селища

4.1.2.Издаване на новия брой на
„Алманах” с литературни творби на
ученици.

СОУ”Н.Рилски

4.1.3.Участие на млади творци от
общината в националния литературен
конкурс „Още стихове за вечните
неща”
4.1.4. Изява на младите хора в
организираните тържества по случай
празниците на селищата в общината и
честванията на националните
празници.
4.1.5.Участие в организирани
конкурси и базари за 1 март, Великден,
Коледа.

Читалища, училища,
детски градини

Развитие на младежкото доброволчество
5.1.Насърчаване и подпомагане
на младежкото доброволчество

5.1.1.Почистване на зелени площи и
засаждане на дръвчета.

Община, кметства,
училища, М „Герб”

М. април

Не е необходимо

5.1.2.Включване в инициативи за
почистване на селищата в общината.

Община, кметства

Национална
кампания

Външно

5.1.3. Почистване и поддържане на
заслони и еко пътеки.

М”Герб”, Туристически
дружества

Постоянен

Не е необходимо

5.1.4.Кампании за набиране на
средства.

МЧК

При
необходимост

Благотворителност

Повишаване на гражданската активност на младите хора
6.1.Съпричастие на младите хора
в управлението и развитието на
общината.

6.1.1.Участие на младежки
представители в заседанията на
Общински съвет при вземане на
решения, касаещи младите хора.

Председател на ОбС

Годишен

Не е необходимо

6.1.2. Съвместна среща на
дванадесетокласниците, с
представители на общинска
администрация, общински съвет и на
местния бизнес по въпроса за мястото
на младите хора в бъдещото развитие
на общината.

Директори на СОУ,
Община, Общински съвет

М. април

Не е необходимо

М. февруари,
април, октомври

По програма на
ЦРЧР- „Коменски”

Международно и междукултурно младежко общуване
7.1.Популяризиране на
европейското сътрудничество в
младежката сфера.

7.1.1.Установяване на партньорство
между ученици от СОУ гр. Шивачево
и техни връстници от Франция,
Швеция, Финландия и Англия.

Училищно ръководство

7.2.Опознаване на отделните
етнически общности и техните
култури за стимулиране на
толерантност и разбирателство.

Община, читалище
„Св.св.Кирил и Методий
1914” Твърдица

28.04.2013 г.

Общински бюджет

8.1.1.Провеждане на разговори и
беседи с учениците от общинските
училища по въпроси свързани с
детската агресия и отговорността,
която се носи при извършване на
противообществени прояви.

Секретар на МКБППМН,
Инспектор ДПС

Периодично
през годината

Не е необходимо

8.1.2.Запознаване на учениците с
общинска Наредба 1 за опазване на
обществения ред и сигурността на
гражданите.

Класни ръководители

М. март

Не е необходимо

8.1.2.Провеждане на разяснителна
работа сред младежите от ромски
произход и насърчаването им за
спазване законите на страната.

РУ „Полиция”,
Община

Периодично
през годината

Не е необходимо

8.1.3.Своевременно разглеждане на
възпитателните дела и налагане на
възпитателни мерки спрямо малолетни
и непълнолетни, извършили
противообществени прояви.

Секретар на МКБППМН

7.2.1.Детски фолклорен празник
„Пролетни игри и обичаи – Цветница
2013 „

Намаляване на престъпността сред младите хора
8.1.Превенция на
правонарушенията, извършвани
от млади хора.

По
постановления
на РП и внесени
сигнали

Бюджет на
МКБППМН

