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ЗА РАБОТА C МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА МЕЗДРА
ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2019 ГОДИНА
Приета с Решение №228 от Протокол №15/27.10.2016 г. на ОбС - Мездра

Програмата за развитие на младежта в Община Мездра е разработена в
съответствие с чл. 15 от Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2010
– 2020 година, Националната програма за младежта 2016 – 2020 г., и е в синхрон със
Закона за физическото възпитание и спорта.
Отговорност на всички институции в страната е да създават такава възможност за
включване, която да подпомогне пълноценното развитие на младите хора и
изграждането на активната им гражданска позиция. По този начин те получават
възможност да огласяват своите потребности и проблеми, както и да поемат готовност
за ангажираност при вземане на решение.
Състоянието на младите хора и мястото им в обществото са един от най‐ важните
приоритети на местното управление в общината Мездра.
Активното участие на младите хора при вземането на решенията и последвалите
ги действия на местно ниво е крайно необходимо в стремежа да се изгради по‐
демократично, всеобхватно и проспериращо общество. Проблемите на младежите,
тяхната професионална реализация и мястото им в обществения живот са друг важен
акцент в настоящата програма. Подходът на Общината се основава на разкриване на
нови възможности за всички млади хора, равен старт на младежите спрямо този на
връстниците им от цяла България и извън нея.
Програма за работа с младежта в Община Мездра ще допринесе за
подобряването на демографската ситуация и е значим фактор не само за
преодоляването на кризата, но и за повишаване качеството на живот, както и за
постигане целите на ЕС.
Програмата е ориентирана към младите хора на възраст от 15 до 29
години, съобразно международните, европейските и националните стандарти за
работа с младежта.
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Съгласно чл.15 ал.4 от Закона за младежта, ежегодно в срок до 31 януари се
изготвя подробен Годишния план за младежта на община Мездра, в който се залагат
дейностите по програмата и заедно с отчета по изпълнението им за предходната година
се предоставят на Областния управител с административен център - Враца. Общинският
план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на общината.
I.

ПРИОРИТЕТИ

Подобряване качеството на живот на младежите и тяхната трудова заетост;




Приобщаване към европейските ценности;
Приобщаване на гражданското участие в обществения живот в

общината;



Подпомагане на младежките инициативи за реализиране на
ефективни и полезни практически дейности;

Полагане на усилия относно плавното преминаване на младите
хора от учебната скамейка към пазара на труда;

Предлагане на алтернативи за осмисляне на свободното време на
младите хора

Насърчаване на здравословния начин на живот на младежите.
II. ДЕЙНОСТИ
1. Младежка заетост, икономическа активност и предприемачество.
Специфична цел 1: Насърчаване към икономическа активност младите хора.
Задача. Повишаване активността и възможностите на младите хора за личностна
реализация и интегрирането им на пазара на труда.
Мярка 1.1. Да се достигне до максимален брой активни млади хора на територията на
община Мездра, включително и в малките населени места, чрез организиране на
общинска информационни кампании.
Мярка 1.2. Насърчаване на трудовата заетост, намаляване на безработицата сред
младите хора чрез разработване, кандидатстване и изпълнение на проекти и програми
за заетост.
Мярка 1.3. Изграждане на сътрудничество на местно ниво между всички
заинтересовани страни на пазара на труда (бюра по труда, работодатели, НПО и
гражданско общество) за развитие на заетостта и намаляване на безработицата сред
младежите.
Мярка 1.4. Организиране и реализиране на програми за сезонна младежка
заетост.
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Мярка 1.5. Включване на младежи завършили висше образование в Програмата
„Старт на кариерата".
2. Образование и квалификация
По отношение на образователна политика, местното управление се стреми да осигурява
качествено образование на младите хора като:
‐ подпомага и оказва помощ при разработване и реализиране на проекти в
общинските учебни и детски заведения;
‐ поддържа и подновява сградния фонд на учебните и детските заведения,
спортни площадки и зони за отдих посещавани от младежите;
‐ максимални условия за равен достъп на ромските деца за образование;
Динамиката на съвременната икономика налага постоянно повишаване на
квалификацията на хората, усвояване на нови знания и умения с цел по‐голяма
приспособеност към нуждите на трудовия пазар. Ученето през целия живот не само
спомага за поддържане на висока конкурентоспособност и на потенциални
възможности за осигуряване на заетост, но то е най‐добрия начин за борба със
социалното отхвърляне. Неформалното образование или това е всяка организирана
образователна дейност извън установената система за формално образование
(обучение от първи клас до завършване на университет) ‐ отделна или част от по‐широка
дейност, служеща на интересите на идентифицирана целева група и на образователни
цели, с други думи „последващо обучение”, в което учащите се стремят да придобият
знания или умения доброволно с помощта на организирана образователна програма,
според техните индивидуални интереси и възможности. На този етап от развитието на
образователната система ученето през целия живот и неформалното образование са
слабо застъпени сред младежите завършили средна или висша степен на образование
в общината.
Специфична цел 2: Насърчаване на младите хора към образованието.
Задача. Повишаване на квалификацията на младите хора, усвояване на нови знания и
умения с цел по‐голяма приспособеност към нуждите на трудовия пазар.
Мярка 2.1. Засилване ефективността на връзките между образователните и
обучителните институции с бизнеса.
Мярка 2.2. Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение
на младежи в неравностойно положение - младежи със специални
образователни потребности, младежи в социален риск или отпаднали от
образователната система.
Мярка 2.3. Насърчаване на сътрудничество и възможност за срещи между
работодатели и образователните институции.
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Мярка 2.4. Подпомагане на развитието на гражданското образование в
училищата.
Мярка 2.5. Засилване дейността на читалищата от общината по привличане на
младежите и създаването на навици за четене на книги.
Мярка 2.6. Постоянна дейност по връщането в образователната система на
отпаднали от нея младежи.
3. Достъп до култура
Специфична цел 3: Съхраняване и развитие на индивидуалния талант и потенциал на
децата и младите хора чрез многообразни младежки инициативи.
Задача. Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможностите за
изява на младите.
Мярка 3.1. Подкрепа на местните състави – професионални и самодейни, опазващи
традициите и развиващи всички форми на изкуство.
Мярка 3.2. Участие на младите хора в организирането на фестивали, пленери,
фолклорни събори и др. на територията на община Мездра.
Мярка 3.3. Подкрепа за участието на младежи в международни конкурси, състезания,
олимпиади и други.
Мярка 3.4. Създаване на разнообразни възможности за организиране на свободното
време на младите хора през ваканциите и почивните дни.
Мярка 3.5. Подпомагане стремежа на младите хора към контакт с
многообразието на форми в изкуството, улесняване достъпа им до културата и
културните институции.
Мярка 3.6. Подкрепа и популяризиране на възможностите на младежите за
творческа дейност, чрез включването им в различните форми на художествената
самодейност, развивана в Народните читалища, Центъра за подкрепа за
личностно развитие и училищата.
Мярка 3.7. Чрез Традиционните празници на културата „Мездра - май",
Националния фолклорен събор „Де е българското", Празници на Искърското
дефиле и други общински мероприятия да се поддържа любовта и интереса на
младите към фолклорното ни богатство.
Мярка 3.8. Свързване с интернет мрежата на всички читалища от общината.
Мярка 3.9. Предоставяне време и място за младежки изяви в общинските
медии.
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4. Здравословен живот
Специфична цел 4: Повишаване на физическа активност и насърчаване на
здравословния начин на живот сред децата и младите хора.
Задача. Иницииране и подкрепа на образователни проекти, обучителни семинари и
събития за насърчаване към здравословен начин на живот и превенция на здравето.
Мярка 4.1. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна
инфраструктура.
Мярка 4.2. Провеждане на различни информационни кампании за превенция от
наркотици, алкохолна зависимост и болести предавани по полов път.
Мярка 4.3. Подържане на медицински кабинети и осигуряване на медицинско
наблюдение и лекарства във всички учебни заведения
Мярка 4.4. Осигуряване на медицинско обслужване по време на провеждане на спортни
сътезания и мероприятия.
Мярка 4.5. Подкрепа и изработване на образователни проекти за спорт и дейности на
открито. Комуникация и работа с всички спортни клубове в общината.
Мярка 4.6. Подобряване на физическата активност на подрастващите и младите хора,
чрез вземането на участие в спортни прояви.
Мярка 4.7. Подпомагане на спортните клубове в учебно- тренировъчния процес
и в състезателната дейност.
Мярка 4.8. Организиране на спортни и културни прояви и насърчаване на
младежкото участие в тях.
Мярка 4.9. Разширяване на предлаганите възможности за занимания през
ваканциите и свободното време чрез Център за подкрепа за личностно развитие,
плувни курсове, традиционни турнири и други.
Мярка 4.10. Насърчаване и подкрепа на всички младежки инициативи свързани
с осмисляне на свободното време.
Мярка 4.11. Приобщаване към спортните и културни мероприятия на младежи в
неравностойно положение и малцинствени групи.
5. Развитие на младежко доброволчество и повишаване на гражданската
активност.

5

Специфична цел 5: Създаване на възможности на нечленуващи в организации млади
хора за пряк контакт и участие в доброволчески проекти.
Задача. Участие на младите хора в доброволчески инициативи.
Мярка 5.1. Прилагане на формите на неформалното образование за придобиване
знания, умения и опит на младите хора в сферата на доброволчеството.
Мярка 5.2. Подкрепа на дейности, насочени към иницииране на кампании за набиране
на доброволци с цел осъществяване на младежки дейности и инициативи.
Мярка 5.3. Осъществяване на обмен на доброволци в България.
Мярка 5.4. Мотивиране на различни местни организации и институции да предоставят
възможности за доброволна работа на младежи.
Мярка 5.5. Популяризиране на възможностите за полагане на доброволен труд в
страната и Европа.
Мярка 5.6. Подпомагане дейността на доброволците от Български младежки червен
кръст в гр. Мездра и с. Зверино.
Мярка 5.7. Чрез активно съдействие и помощ на ОбА да се подтикнат младите
хора за създаване на младежка организация и неформални организации.
6.Повишаване ролята на младите хора в превенция на престъпността.
Стратегическа цел 6: Намаляване до минимум престъпноста извършена от
младежи на територията на община Мездра.
Задача. Ангажиране на местната власт, неправителствените организации и
младите в превенция на правонарушенията извършени от младежи.
Мярка 6.1. Подобряване на синхрона в дейността на институциите, занимаващи
се с младежка престъпност.
Мярка 6.2. Организиране на информационни и образователни кампании.
Мярка 6.3. Разширяване и подобряване на услугите в социалната реинтеграция
на млади правонарушители, особено в услугите на общността.
Мярка 6.4. Популяризиране на човешките права и противопоставяне на всякаква
форма на дискриминация, основана на етническа, социална и религиозна
основа;
Мярка 6.5. Разширяване сътрудничеството между
политическите власти, учители, родители и младите хора;

образувателните

и
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Мярка 6.6. Организиране на програми за пътна безопасност в училищата;
Мярка 6.7. Мобилизиране на местните общности, младежките, спортните
организации и фен клубове в превенция на детската и младежка престъпност и в
социалната реинтеграция на правонарушителите;
Мярка 6.8. Засилване ролята на Народните читалища в борбата с престъпността,
особено сред младите роми, чрез привличането им в художествените състави и
кръжоци.
7. Развитие на младите хора в селата на общината.
Стратегическа цел 7: Създаване на привлекателна среда за развитие на
младите хора в селата.
Задача. Задържане на младите хора в селата на общината.
Мярка 7.1. Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение и
информация.
Мярка 7.2. Осигуряване на безплатен транспорт до средищните училища.
Мярка 7.3. Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища на
информация, неформално обучение, културно изразяване и гражданско участие.
Мярка 7.4. Приобщаване на младите
художествените колективи в читалищата.

хора в интернет

центровете

и

Мярка 7.5. Приобщаване на младите хора към системни занимания със спорт в
спортните клубове в малките населени места.
Мярка 7.6. Подпомагане дейността на спортните клубове в селата и
организацията при провеждане на спортни състезания и мероприятия.
Мярка 7.7. Мобилизиране на младежите за участие в местното самоуправление.
Мярка 7.8. Подпомагане създаването на младежки клубове в селата.
Мярка 7.9. Насърчаване на всички икономически инициативи проявени от
младите в селата.
III.ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

-

Средствата за реализация на Програмата се осигуряват от:
Общински бюджет;
Целеви средства от Държавния бюджет; Програми на ЕС;
Съвместни проекти с неправителствени организации;
7

-

Дарения;
Други.

Институции и организации за реализиране на програмата:
• ММС
• Областна администрация
• Община Мездра
• Кметствата на населените места
• Бюро по труда Мездра
• Училища
• Читалища
• Български младежки червен кръст – Мездра
• Спортни клубове, Инициативна група по туризъм, Спелеоклеб - Мездра
• Център за подкрепа за личностнно развитие гр. Мездра
• НПО, АРАТ „Коритен“ гр. Мездра
Координатор на Програмата е Дирекция „Социални и хуманитарни дейности" на
ОбА.

Предложената Програма има отворен характер и дава възможност за изменения и
допълнения, с цел усъвършенстване на работата с младежта в Община Мездра.
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