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Приложение № 1 

 

     Общински план 

 

                     „Младежки дейности“ 2020 г. 
 

          Планът осигурява възможности за развитие на младежките дейности, инициативи и 

проекти на местно ниво. Тя насърчава укрепването  капацитета на младежите по 

населени места, създава стимул за участие на младото поколение в социалния, 

обществения, културния и творчески живот на Общината. Планът за младежки дейности 

е насочена предимно към младото поколение от 16 г. до 35 годишна възраст. 

 

          Цел: Създаване условия за личностно развитие на младите хора и активизиране 

участието им в живота на Общината. 

 

         Подцели: 

 Насърчаване на младежката инициативност; 

 Участие на младите хора в обществения живот; 

 Осмисляне на свободното време на подрастващите и младежите; 

 Участие във формирането и реализирането на общинската младежка политика; 

 Увеличаване обхвата на младите хора в младежки прояви 

 

№ Дейност Форма –  

начин на 

провеждане 

Период Средства 

1.  

Младежки инициативи 

1.1. Съвместни дейности с 

общинска администрация, 

кметства, училища, детски 

градини и читалища, 

съгласно годишните им 

планове и културни 

календари. 

  

постоянен 
 

1.2. Младежки обмен между 

организациите в населените 

места на общината 

срещи-

разговор, 

беседи 

 

постоянен 

 

1.3. Доброволчески инициативи 

със социална и екологична 

насоченост: 

   

постоянен 
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- благотворителни 

инициативи / 

организиране на 

видове обучения, 

според интереси, 

ограмотяване, спорт, 

забавления и др./; 

- дарителски кампании; 

- конкретни 

инициативи в помощ 

на хората в 

неравностойно 

положение. 

1.4. Подпомагане на младежки 

инициативи, свързани с: 

- 09 май – Ден на 

Европа; 

- 12 август – 

Международен ден на 

младежта; 

- 08 ноември – 

Европейски ден на 

младежта и др. 

   

1.5. Седмица на младежката 

активност – провеждане на 

съвместни инициативи с 

училища, читалища и детски 

градини. 

 

конкурси, 

срещи 

 

ноември 
 

2.  

Младите хора в обществения живот 

2.1. Стимулиране и подпомагане 

участието на млади хора в 

т.ч. и млади хора в 

неравностойно положение в 

художествената 

самодейност.Да се подкрепят 

желанията и  възможностите 

за участие в общински, 

регионални,национални, 

международни прояви, 

конкурси, фестивали и други 

мероприятия. 

 

конкурси, 

програми, 

срещи 

 

 

постоянен 

 

2.2. Младежка борса за идеи 

„Ние избираме бъдещето си“ 

– създаване на ефективни 

връзки и насърчаване на 

сътрудничество между 

работодателите и учебните 

заведения, във връзка с 

 

Дискусии, 

организационни 

срещи с 

Д“Бюро по 

труда“, 

работодатели, 

 

постоянен 
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преодоляване на младежката 

безработица.  

бизнесмени, 

предприемачи 

2.3. Отбелязване на 

Международния ден за 

съпричастност със 

засегнатите от ХИВ/СПИН 

чрез засаждане на цветна 

леха-панделка от червен 

разсад/или друг вид 

идентична проява/, 

информационна кампания 

сред учениците от 10 – 12 

клас. 

-  

17 май – 

Международен 

ден за 

съпричастност 

със 

засегнатите от 

ХИВ/СПИН 

 

     

3.  

Увеличаване обхвата на младите хора в младежки прояви 

3.1. Магията на българския 

фолклор – младежко 

надиграване 

 

конкурс 

 

септември 
 

3.2. Различни, но заедно обмен на 

култури 

 

април-май 
 

3.3. Световно кафене - на тема 

Трафика на хора 

конструктивен 

метод на 

обсъждане на 

въпроса – 

разговор с 

приятели 

 

април 
 

3.4. Изработка на великденски 

картички за социалните 

домове. 

  

април - май 
 

 

 
          Забележка: Необходимите средства ще бъдат съобразени с общинския бюджет, и при 

нужда ще се актуализират през месец юли. 

 

         Планът на младежките дейности е отворен документ и може да бъде 

актуализиран. 

 

Съгласувал: 

Виолета Троянова 

Началник отдел „РРХП“ 

 

Изготвил: 

Мая Николова 

Инспектор“ТТМДДП“ 

 


