ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
2018 година
/приет с Решение № 712/29.01.2018 год./

Настоящият Годишен план за младежта 2018 г. е разработен в
изпълнение на Закона за младежта / чл. 15 и чл.16 от Закона за младежта, приет
на 20.04.2012 г. от НС на Република България/, както и в съответствие с
изискванията на Националната стратегия за младежта (2010-2020), формиращи
държавните политики за младите хора в съответствие с приоритетите за
тяхното развитие. Настоящият план се приема за 2018 г. и определя целите и
приоритетите на общинската политика за младите хора, като в процеса на
изпълнение той може да бъде актуализиран в зависимост от постигнатите
резултати и евентуалните промени, които биха могли да настъпят в
Стратегията за младежта на област Монтана.
І. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В
ОБЩИНА МОНТАНА
Като най-характерна черта сред младите хора се очертава стремежът към
независимост и самореализация – подчертан стремеж към самостоятелни
решения и индивидуален подход към живота.
Широкият обхват на проблемите на младите хора, налага прилагането на
многосекторен подход в политиката за младежта. Необходимо е тясно
сътрудничество с други компетентни 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.
1. Демографска перспектива
Относителният дял на младежите /15-29 години/ спрямо останалото
население на община Монтана има лек спад спрямо данните от преброяването
от 2011 г. Към 30.12.2017 г. младежите са 8 898 или 15,12% от населението на
общината, а през 2011 г. съответно 16,3%.
2. Формално и неформално учене
В община Монтана има четири средни училища, две профилирани и
четири професионални гимназии, едно начално и шест основни училища,
които подготвят младите хора и им дават основни знания и насоки при избора
на професия. Категоричен принос за неформалното обучение в нашата община
имат училищата /извънкласни форми/, Общинският младежки дом, Центъра за
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подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс „Ние
врабчетата“, Регионална библиотека „Гео Милев”, Народно читалище „Разум”.
3. Младежка заетост
По данни на Евростат в България нивото на младежка безработица в
страната продължава да спада стабилно, макар да остава високо. През
октомври 2017 г. тя е достигнала 11,5%, като за сравнение, само преди четири
месеца – през юли, тя е била с 2 % по-висока. На годишна база се отчита още
по-значителен спад, като през октомври 2016 г. тя е била 16,9%. Общо 19 хил.
младежи на възраст до 25 години у нас са били без работа през деветия месец
на годината. По данни на Бюрото по труда в Монтана към 31.10.2017 година на
трудовата борса са регистрирани 1 677 лица, от които 221 са на възраст до 29
год., или 13,17 % от безработните хора в Монтана са в младежка възраст нивото на безработица при младите хора е завишено в сравнение с 2016 г.,
когато безработните младежи са били 10.28% от безработните в община
Монтана.
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 работа – компютърна грамотност, отлично владеене на един или
повече чужди езици, мотивация за работа, коректност и други.
Анализът на младежката безработица показва, че ниското или
неподходящо образование и липсата на квалификация са сред основните
причини за безработицата 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.
По програма „Активиране на неактивните лица” в общинска
администрация работи младежки медиатор. Младежкият медиатор изпълнява
дейности, свързани с идентифициране, достигане до и активиране на млади
хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция бюро по труда
/ДБТ/, Монтана. В ежедневната работа изпълнява функцията на посредник
между неактивните младежи и различни институции, които предоставят
подходящите социални, здравни, образователни и други услуги.
4. Достъп до информация и услуги
Информацията е много важна за развитието на отделната личност и на
обществото като цяло. Информационните технологии дават значителни
предимства на всички, които ги използват. Днес източниците на
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специализирана информация, както и на специализирани консултации и услуги
– образователни институции и обществени библиотеки се приемат за
даденост. В община Монтана има изградена добра културна инфраструктура –
обществена библиотека, музей, читалища.
Информационни услуги за младежите предоставят
Младежкият
информационно-консултантски център /МИКЦ/, младежкият медиатор,
Регионална библиотека „Гео Милев”, читалищата в селата Благово,
Габровница, Славотин, Смоляновци. Разширен е достъпът до информация за
европейските програми чрез дейността на Областен информационен център –
Монтана.
5. Гражданска активност
Възприемането от младите хора на гражданска инициативност като
„нещо безсмислено и губене на време” е сериозна заплаха за демократичните
механизми в бъдеще. От друга страна младежите са активни по теми, значими
предимно за младите като екология и човешки права, проблеми, които засягат
чувството им за справедливост.
Младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди –
контакти с приятели, спортни мероприятия, интернет клубове, форуми.
Значителен интерес проявяват към танцовите трупи и клубове - ”Младост”,
„Северняци”, „Етнос”, „Пъстрина”, „Огоста данс”, „Астра”, Брейк клуб,
танцова формация “Финес” и спортните клубове по футбол, баскетбол,
волейбол, джудо, борба, карате, лека атлетика, автомобилизъм, както и към
студио “Рениарт”, Сдружение „Младежки глас” – клон Монтана. Младежите са
активни по теми, знамичи за тях, като здравословен начин на живот, екология
и човешките права. В община Монтана функционира Общински детски съвет,
администриран от Община Монтана.
6. Младежко доброволчество
Доброволчеството предоставя възможности на младите хора да изразят
своя порив към хуманност и грижа за другите. То възпитава и утвърждава
общочовешките ценности сред подрастващото и младото поколение и
изгражда социално ангажирани личности.
Община Монтана партнира успешно с местната секция на Българския
младежки червен кръст /БМЧК/.
Българският младежки Червен кръст е организация с утвърден облик и с
дългогодишна история. За своята хуманна дейност сред децата и младите хора
той е получавал многократно признание и висока оценка на национално и
международно равнище. Младежката организация е партньор на държавата
при изпълнение на Националната програма за действие срещу сексуалната
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експлоатация на деца с търговска цел, за предотвратяване и противодействие
на трафика на хора и закрила на жертвите и за защита на правата на децата на
улицата.
Доброволчеството в БМЧК е дейност, която се мотивира от свободната
воля и желание на личността и цели да облагодетелства уязвимите хора и
техните общности в съответствие с фундаменталните принципи на Червения
кръст/Червения полумесец. Целта на политиката за развитие на
доброволчеството сред младите хора е да се осигури подходяща обстановка за
доброволческа дейност в организацията и да се създаде подходяща обществена
среда за развитието й.
БМЧК осъществява своята дейност в изпълнение на основната си цел да
облекчава и предотвратява човешките страдания с безпристрастност и
неутралност.
С изградения обществен авторитет и капацитетни възможности
организацията е подходяща алтернатива за обществена изява на младите хора.
В нея са привлечени и работят мотивирани млади хора, избрали да полагат
доброволен труд в полза на обществото, съпричастни към уязвимите групи
хора и готови да се грижат за другите. През годините БМЧК – Монтана успя да
изгради постоянен състав от добре обучени и висококапацитетни кадри, които
увеличават и укрепват авторитета на организацията на местно и национално
ниво в град Монтана. Доброволците на БМЧК – Монтана са предимно в
ученическа възраст, но много от тях продължават да членуват в организацията
и след завършване на средното си образование.
7. Здравословен начин на живот
Анализът на здравословното състояние на подрастващите в общината
показва обезпокоителна тенденция на влошаване здравния статус на
младежите, в структурно отношение заболеваемостта е следната: На първо
място по честота е затлъстяването. То ежегодно бележи известен ръст, което
говори, че децата ни не се хранят здравословно, консумират повече
въглехидрати, липсват в менюто пресни плодове, зеленчуци, витамини. На
второ място по честота се нареждат гръбначните изкривявания и неправилна
стойка. Налице е прогресираща тенденция за намаляване на двигателната
активност, достигаща до липса на елементарна двигателна култура по
отношение на телесната статика и динамика, нежелание за активни физически
усилия. Тези фактори, съчетани с неправилната поза при седеж, стоеж, ходене
и др., са предпоставки за влошеното физическо развитие и появата на
заболявания. На трето място по разпространение са смущенията в зрението. На
четвърто място се забелязва увеличаване на броя на децата с астма.
Решаващ фактор за здравословните неблагополучия при подрастващите,
валидни не само на територията на Община Монтана е нездравословното
хранене в изключително важния период на растеж и развитие; увеличаващата
4

се консумация на тютюневи изделия и алкохол, при непрекъснато спадаща
възрастова граница; снижаващата се средна възраст на употребяващите
наркотици; хроничният стрес и др.
Съвременният модел за здравословен начин на живот се развива на
принципа на делегиране на права и отговорности от страна на държавата и
активна подкрепа и партньорство с неправителствените младежки и спортни
организации.
В община Монтана има добри възможности за спорт. Изградени са добре
функциониращи спортни клубове по баскетбол, борба, волейбол, джудо, лека
атлетика, карате, стрелба, тенис на маса, футбол, автомобилизъм,
парашутизъм. Възможност за добра двигателна активност дават танцовите
трупи и клубове - ”Младост”, „Северняци”, „Етнос”, „Пъстрина”, „Огоста
данс”, „Астра”, Брейк клуб. Значима част от учениците се включват в
ежегодните ученически спортни игри.
8. Социално включване на младите хора
Община Монтана насърчава и подпомага работата с млади хора в
неравностойно положение без дискриминация, независимо от техния пол, раса,
народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или
вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, увреждане,
възраст, сексуална ориентация, семейно положение.
На територията на нашата община функционира добре балансирана
система, предоставяща социални услуги за младежи – Дневен център за деца и
младежи с умствени увреждания, Център за обществена подкрепа, Кризисен
център, Център за временно настаняване, три центъра за настаняване от семеен
тип, две защитени жилища. Предотвратяването на социалното изключване на
младежи в малки населени места и от ромската общност се осъществява в
партньорство на общината с читалищата в селата и ромските неправителствени
организации.
9. МЛАДЕЖКА ПРЕСТЪПНОСТ
Рискови групи са младите хора без родителски контрол /отсъстващи
родители, непълни семейства/ и ранно отпадналите от образование. В началото
на 2017 год. на отчет в Детска педагогическа стая са се водили 62 малолетни и
непълнолетни лица. През 2017 г. са новозаведени 20 бр. малолетни и
непълнолетни лица, а 21 бр. са снети от отчет поради поправяне или
навършване на пълнолетие за предаване на оперативни работници с цел
включване по нататъшно наблюдение. През 2017 г. от непълнолетни са
извършени общо 46 бр. престъпления, като за съшия период на 2016 г. броя на
извършените престъпления от непълнолетни лица е бил 44 бр. Процентът от
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общия брой разкрити престъпления е 9,76% за 2017 год. към 10.86% за 2016
год. Наблюдава се незначително намаление от 1.09% при непълнолетните.
Броят на престъпленията, извършени от малолетни лица за 2017 г. е 16
бр., срещу 15 бр. за 2016 г. Като процент от общия брой разкрити
престъпления за периода това представлява 3,40% за 2016 год. и 3,70% за 2016
год.
Основни фактори и причини за противоправното поведение на
малолетни и непълнолетни лица, са социално –икономическите проблеми в
региона, липсата на родителска ангажираност с проблемите на децата,
високата безработица, ниската правна култура на родителите от ромски
произход, обезлюдяването на малките населени места, бягството от
отговорност при отглеждането и възпитанието на днешните деца.
ІІ. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКАТА
ПОЛИТИКА
ЗА
МЛАДЕЖТА
И
МЕРКИ
ЗА
ПОСТИГАНЕТО ИМ.
1.
ПРИОРИТЕТИ
1.1. Подобряване на условията на живот и подкрепа на младите хора за
успешната им трудова и житейска реализация. Стимулиране на кариерното
развитие на младите хора.
1.2.Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното,
общественото и кариерното развитие на младежта.
1.3.Осигуряване на достъп до качествено формално и неформално
образование на всички младежи в община Монтана.
1.4.Развитие на младежкото доброволчество като движеща сила за
личностно развитие.
1.5.Повишаване нивото на информираност и знанията за здравословен
живот на младежите.
1.6.Стимулиране гражданската активност на младите хора чрез
партньорство с младежки организации, клубове и институции.
1.7.Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно
положение.
1.8.Обогатяване на културния и спортния календар на Община Монтана
със събития, насочени към организиране свободното време на младежите.
2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
2.1. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на
свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и
умения.
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2.2. Активиране и включване на пазара на труда на неактивните, в т.ч.
обезкуражените младежи до 29 г. от община Монтана, които не работят и не
учат.
2.3. Популяризиране и защита на човешките права и насърчаване на
междуетническата толерантност и диалог.
2.4. Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и
превенция на негативни социални явления.
2.5. Формиране на информационна политика, насочена към младите
хора.
2.6. Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.
2.7. Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и изяви
на младежите.
3.МЕРКИ
№ Мярка
1.

2.

3.

4.

5.

Отговорна
институция
Осигуряване на транспорт Община Монтана
за учениците от населените
места до средищните и
приемните училища
Подпомагане на училища, Община Монтана
център за подкрепа за
личностно
развитие,
културни
институции,
клубове,
читалища,
осъществяващи
неформално образование
Осигуряване на достъп до Общински младежки
информация и услуги на дом,
Младежки
млади хора
информационноконсултантски
център, Регионална
библиотека
“Гео
Милев”,
Български
младежки
червен
кръст-Монтана,
читалища в селата,
младежки медиатор
Стимулиране на детско- Община Монтана
юношеския
и
масовия
спорт
Сформиране
на Училища, Български

Източник
на
финансиране
Държавен
бюджет

Общински
бюджет,
Държавен
бюджет

Общински
бюджет,
Държавен
бюджет

Общински
бюджет
Училищни
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6.

извънкласни форми за
здравно
и
гражданско
образование в училищата
Превенция на противообществените прояви и
употребата на наркотични
вещества от младежи

7.

Превенция на социалното
изключване на младежи с
увреждания
и
с
неравностойно
социално
положение

8.

Подпомагане на социалната
адаптация и повишаване на
пригодността за заетост на
младежи от ромския етнос

9.

Запознаване с вариантите
за обучение и трудова
реализация,
различните
техники за търсене на
работа,
подготвяне
на
документация
за

младежки
червен бюджети
кръст - Монтана
Местна комисия за
борба
с
противообществените
прояви на малолетни
и
непълнолетни,
Общински съвет по
наркотичните
вещества, Български
младежки
червен
кръст - Монтана
Дневен център за
деца и младежи с
умствени
увреждания, Център
за
обществена
подкрепа, Кризисен
център, Център за
временно
настаняване,
центрове
за
настаняване
от
семеен тип, защитени
жилища,
младежки
медиатор
Община
Монтана,
Дирекция “Бюро по
труда” – Монтана,
младежки медиатор,
Фондация ресурсен
център
“Шам”,
Фондация
за
регионално културно
развитие
“Нангле
2000”,
Община
Монтана,
Дирекция “Бюро по
труда” – Монтана,
младежки медиатор

Общински
бюджет,
Държавен
бюджет

Държавен
бюджет

Държавен
бюджет,
донорски
програми

Държавен
бюджет,
донорски
програми
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кандидатстване
пред
работодател
10. Осигуряване
на
устойчивост в отношенията
между търсещите работа
младежи и представители
на местния бизнес
11. Осигуряване
на
съответствие
между
професионалното
образование и местния
бизнес
12. Надграждащи обучения за
младите доброволци по
различни теми

Община
Монтана,
Дирекция “Бюро по
труда” – Монтана,
младежки медиатор

Държавен
бюджет,
донорски
програми

Община Монтана
Работодателски
организации
младежки медиатор

донорски
програми

БМЧК

Държавен
бюджет,
донорски
програми
Общински
бюджет

13. Стимулиране

на деца и Община Монтана
младежи с изявени дарби в
областта
на
науката,
изкуствата и спорта

ІII. ДЕЙНОСТИ
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование на дейностите
срок
Проучване мнението и нагласите на м.II,IV,VII,
младежите
XI
ежемесечно
Разработване и разпространение на м.II,IV,VI,
информационни материали
VIII,X
ежемесечно
Предоставяне
на
актуална, постоянно
систематизирана
и
достъпна
информация
Консултиране
постоянно

Изпълнител
МИКЦ
младежки
медиатор
МИКЦ
младежки
медиатор
МИКЦ
младежки
медиатор
МИКЦ
младежки
медиатор
Курс по компютърна грамотност
целогодишно МИКЦ
младежки
медиатор,
Представяне на безработни млади постоянно
младежки
хора на работодателите, с цел
медиатор,
устойчивост
в
трудовите
Община
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7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

правоотношения
Отбелязване на Световния ден за
21 март
борба с расовата дискриминация.
Организиране на обучителни сесии в м. юни
гимназиален етап свързани със
стрес,
емоции,
конфликти
и
адекватна реакция при такива
Организиране на кампания за
12 август
популяризиране на младежките
инициативи и програми по повод
Международния ден на младежта.

Монтана
БМЧК
БМЧК

МИКЦ,
Община
Монтана,
Младежки
медиатор
БМЧК
Отбелязване на Международния ден м. септември БМЧК
на първата помощ–10 септември
Международен ден за младежка
10 ноември
БМЧК
активност
Провеждане
на
обучения
по целогодишен БМЧК
здравословно
хранене
и
здравословен начин на живот,
планиране и осъществяване на
проекти и дейности за фокусиране
на общественото внимание към
затлъстяването на децата и младите
хора.
Провеждане
на
обучения
за целогодишен БМЧК
повишаване
капацитета
на
ученическите екипи по първа помощ
и МАЕ за адекватна реакция при
природни бедствия, конфликти и
психосоциална
подкрепа.
Организиране
на
тренинги,
демонстрации, симулации и участия
в учения и състезания.
Отбелязване на Международния ден 16 ноември
БМЧК
на толерантостта
Провеждане на обучителни модули м. декември БМЧК
по програма "Насилие СТОП" в
училищата и клубовете в Монтана
Организиране на благотворителни целогодишен БМЧК
кампании и акции за Великден, баба
Марта, Деня на земята, Деня на
детето, Деня на глада и Коледа с
10

17.

18.

участието на деца и млади хора в
риск.
Училищно
информационна 8 февруари
кампания по повод Международния
ден за безопасен интернет
Провеждане на информационни
кампании, презентации, семинари и
обучения сред подрастващите за
превенция на сексуално рисковото
поведение, репродуктивното здраве
и полово предаваните болести по
14 февруари
повод Деня на влюбените

19.

Световен
ден
тютюнопушенето.

20.

Световен
ден
за
борба
с
наркоманиите
Отбелязване
на
30
юли
–
Международен ден за борба с
трафика на хора
Кампания по повод „Европейски ден
за борба с трафика на хора”
Международен ден на младежката
активност
Международен ден за съпричастност
със засегнатите от ХИВ/СПИН
Международен ден без тютюнев дим

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

за

борба

с 31 май
26 юни

МКБППМН
МКБТХ
БМЧК
МКБППМН
ОСНВ

ОСНВ
ОСНВ
МКБППМН
МКБТХ

18 октомври
10 ноември

МКБППМН
МКБТХ
БМЧК

1 декември

БМЧК

19 ноември

МКБППМН
ОСНВ
Провеждане на информационни целогодишно МКБППМН
обучителни дейности за рисковете
МКБТХ
от
трафик
на
хора
сред
представители на уязвими ромски
етнически общности
Провеждане на срещи с ученици от целогодишно ОСНВ
училищата в община Монтана за
презентиране на проблемите на
рисковото поведение, свързано с
употребата на наркотични вещества.
Образователен коучинг-подкрепа на
учениците
за
развитие
на
възможностите им.
Изработване,
издаване
и целогодишно ОСНВ
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29.

30.
31.

32.

33.

34.
35.
36.

разпространие на превантивни и
здравно-образователни материали за
деца и младежи, родители и учители
по проблемите на зависимостите
Международен ден без тютюнев дим
Разяснителни
кампании
сред
ромското население за рисковете от
употребата на наркотични вещества.
Превантивна работа с настанените
деца в КСУ
Превенция на тема „Асоциално
поведение, вандализъм и
престъпления в училищата”
Реализиране на дейности на
Общински детски съвет по спечелен
проект от „Партньори България” –
„Работа с медии и отразяване на
кампаниите в медийното
пространство”
Фестивали, конкурси, концерти,
изложби, спектакли, състезания
Ученически спортни игри

Пролетен концерт на ОШИ “Д.
Христов”
„Пролетна магия” – пролетен
концерт на ОДК
Пролетен концерт на мажоретен
състав

37.

Международен ден на ромите
- концерт
- спортни мероприятия

38.
39.

Конкурс “Напеви от Северозапада”
Европейска седмица на физическата
активност и спорта - MOVE Week
Пролетно издание на Индивидуален
турнир по тенис на маса за купата на
ОМД

40.

23 ноември
ОСНВ
целогодишно ОСНВ

целогодишно МКБППМН
МКБТХ
целогодишен МКБППМН
МКБТХ
целогодишен МКБППМН
НПО
„Партньори
България”

м.II - м.XII

м. март
21 март

Община
Монтана,
спортни
клубове
ОШИ
Христов”
ОДК

“Д.

22 март

ОМД,
Мажоретен
състав
8 април
Община
Монтана,
Читалище
„Звезда”
27 - 28 април ОМД
28
май-03 ОМД
юни
м. май
ОМД
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41.

Участие на Фолклорна формация
„Огоста” в Международен
фолклорен фестивал „Свети дух”
Годишна изложба на учениците от
класа по изобразително изкуство на
ОШИ “Д. Христов”
Фотоконкурс „Моят град празнува“
Класови продукции на учениците от
музикалния отдел на ОШИ “Д.
Христов”
Годишен концерт – спектакъл
„Забавен калейдоскоп”
Активна събота - Wake Your Body

28.5.2018

НЧ
1883”

,,Разум

м. май

НЧ
1883”

,,Разум

м. май
м. юни

ОМД
НЧ
1883”

м. юни

ОДК

м. юли

ОМД

47.
48.

FlashMOVE – флашмоб
Международен турнир по бразилско
жио житцу

49.

м. септември ОМД
м. октомври СК по бойни
спортове,
Община
Монтана
25 октомври ОДК

Концерт, посветен на годишнина от
рождението на Йордан Радичков и
на Деня на народните будители
Есенно издание на Индивидуален
м.ноември
ОМД
турнир по тенис на маса за купата на
ОМД
Турнир по шахмат за купата на ОМД м.ноември
ОМД
Традиционен самостоятелен
м.ноември
НЧ “Разум”
концерт на ТА ,, Пъстрина’’
Коледен концерт на творческите
м. декември ОМД
формации при ОМД
Коледен концерт „Коледни
20 декември ОДК
небивалици“
Съкращения:
КСТ – Клуб за спортни танци
КСУ – Комплекс за социални услуги
МАЕ – Младежки авариен екип
МИКЦ – Младежки информационно - консултантски център
БМЧК – Български младежки червен кръст
МКБППМН – Местна комисия за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните
МКБТХ – Местна комисия за борба с трафика на хора
ОСНВ – Общински съвет по наркотични вещества
НПО – неправителствена организация

42.

43.
44.

45.
46.

50.

51.
52.
53.
54.

,,Разум
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ОДК – Обединен детски комплекс
НЧ – Народно читалище
ОМД – Общински младежки дом
ПМПГ – Природо математическа профилирана гимназия
ОШИ – Обединена школа по изкуствата
ТА – Танцов ансамбъл
IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Представителство на младите хора в местното самоуправление и в
обществения живот.
2. Увеличаване броя на младежките инициативи.
3. Повишаване нивото на информираност и придобити умения и знания
за здравословен начин на живот.
4. Активно участие в социални и културни организации и проекти,
осигуряващи формирането на гражданското общество.
5. Повишаване нивото на информираност и придобити умения за
търсене на трудова реализация.
6. Повишаване броя на младежите, включени в обучение за придобиване
на професия и/или мотивационно такова.
7. Повишаване броя на младежите, намерили адекватна на
образователното си равнище работа.
8. Повишаване на активната гражданска позиция и включване на
младите хора в дейности по превенцията на зависимостите.
9. Наличие на стабилни и работещи модели за превенция на младежката
престъпност.
10. Намаляване броя на правонарушенията, извършени от млади хора.
11. Повишаване на активността и участието на младите хора в
европейски и международни практики и инициативи.
12. Активизиране на участието на младите хора при решаване на
младежките проблеми.
13. Създаване на добри условия за спортуване и осмислено свободно
време на младежите.
14. Повишаване броя на младите хора, практикуващи спортни дейности.
15. Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки
кампании и младежки инициативи.
16. Увеличаване броя на доброволците в Монтана.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Изключително важно за ефективното изпълнение
координацията и оперативното взаимодействието между:

на

плана

е
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- Министерство на образованието и науката;
- Общинска администрация – Монтана;
- Регионално управление на образованието – Монтана;
- Дирекция “Социално подпомагане” – Монтана;
- Дирекция “Бюро по труда” – Монтана;
- Училища и Център за подкрепа за личностно развитие в община
Монтана;
- Общински младежки дом;
- Читалища в община Монтана;
- Спортни клубове;
- БМЧК – гр. Монтана;
- Неправителствени организации, работещи по проблемите на младите
хора.
Координацията на дейностите се осъществява от кмета на Община
Монтана чрез Дирекция “Хуманитарни дейности”.
VI. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Кметът на общината чрез Дирекция „Хуманитарни дейности” ръководи и
координира дейността по изпълнението на Общинския план за младежта.
Актуализацията на плана ще се осъществява при необходимост на
полугодието по реда на приемането му.
Кметът на Община Монтана в срок до 31.01.2019 г. представя отчет за
изпълнението на плана на общинския съвет и на областния управител.
VIІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА
ПЛАНА.
Дейностите за реализация на плана ще се популяризират на сайтовете на
Община Монтана, Общински младежки дом и Регионална библиотека „Гео
Милев”.
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