ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
2019 г.
Община Полски Тръмбеш

№

Дейност

Срок за
реализация

Вид на
дейността

Отговорна
институция

Финансиране Индикатори
на дейността

Приоритет I. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
Стратегическа цел : Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите
хора.
1.1 Наемане на младежи в
Общинска администрация
Полски Тръмбеш по
НП”Старт в кариерата”

През 2019 година

1.2 Насърчаване на интереса
на младите хора към
развитието на Община
Полски Тръмбеш

През 2019 година

1.3 Осигуряване на стаж на
студенти в общинска
администрация Полски
Тръмбеш

През 2019 година

Заетост съобразно
потребностите
на общинска
администрация
Срещи,
разговори,
дискусии

Община ПолскиТръмбеш

НПДЗ 2019

Брой наети

Община ПолскиТръмбеш
Училища, Читалища

на Брой
участници
на

Обучение

Община ПолскиТръмбеш

В рамките
утвърдения
бюджет
Община
Полски
Тръмбеш
В рамките
утвърдения
бюджет
Община
Полски
Тръмбеш

на Брой стажанти
на

1.4 Осигуряване на заетост на
младежи в програми и
мерки за заетост

През 2019 година

Заетост

Община ПолскиТръмбеш

НПДЗ 2019;
ЕСФ

Брой заети

1.5 Консултиране на
предприемчиви млади
хора с цел развиване на
собствен бизнес в Община
Полски Тръмбеш.

През 2019 година

Консултиране

Община ПолскиТръмбеш

В рамките на Брой
утвърдения
консултирани
бюджет
на
Община
Полски
Тръмбеш

Приоритет ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено
развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им.
2.1 Провеждане на
Март- Юли 2019 г.
Информиране
Община ПолскиТръмбеш
В рамките на
Проведена
информационна кампания
утвърдения
информационза възможностите за
бюджет на
на кампания
финансиране на младежки
Община Полски
инициативи по оперативни
Тръмбеш
програми 2014-2020 г.
финансирани от
Структурни фондове на
ЕС
2.2 Насърчаване и
През 2019 година
Осигуряване на
ОбщинаПолскиТръмбеш,
Общински
Брой
подпомагане на
подкрепа
читалища, училища и
бюджет
подпомогнати
развитието на
спортни клубове в
Държавен
млади хора
талантливите млади хора в
общината
бюджет
областта на културата,
науката и спорта.
2.3 Подобряване на достъпа
През 2019 година
Осигуряване на
Община Полски Тръмбеш; ЕСФ
Брой читалища
на младите хора до
достъп
Читалища в общината
в които е
интернет
осигурен
достъп до
интернет

2.4 Провеждане на
информационна кампания
за запознаване на младите
хора с публичните
институции и с правата им
като част от местната
общност и като граждани
на Република България и
на Европейският съюз.
2.5 Създаване на Младежки
информационноконсултантски център за
подобряване на
информираността на
младите хора в общината
и организиране на
младежки инициативи.

Май 2019 г.

Информиране

Община Полски Тръмбеш;
Училища и
читалища в общината

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Проведена
информационна кампания

01.07.2019 г.

Организация за
създаване на
МИКЦ

Община Полски Тръмбеш;
Училища и
читалища в общината

В рамките на
утвърдения
бюджет на
Община Полски
Тръмбеш

Създаден
МИКЦ

Приоритет ІІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
Стратегическа цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми на всички млади хора,
младежите с увреждания и от етнически малцинствени групи, насърчаване на здравословния им начин на живот.
3.1 Подобряване на достъпа
на младите хора до
подходящи за тях
качествени услуги и до
съвременна научна
информация по въпросите
за сексуалното и
репродуктивното здраве,
превенция на нежелана
бременност и на болести
предавани по полов път.

През 2019 година

Осигуряване на
достъп до
информация
Насърчаване и
подпомагане

Община Полски Тръмбеш;
Училища в общината;

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Брой беседи
Брой
мероприятия
Брой
участници

3.2 Насърчаване и
подпомагане на
сътрудничеството между
здравните специалисти,
младежките и спортните
организации за
утвърждаване на
здравословен начин на
живот сред младите хора.

През 2019 година

Насърчаване и
подпомагане

Община Полски Тръмбеш ;
Училища и читалища в
общината; Спортни
клубове

3.3 Реализиране на
мероприятия за младежки
в областта на спорта и
туризма.

През 2019 година

Осигуряване на
подкрепа

Община Полски Тръмбеш;
Училища в общината
Спортни клубове

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Брой
мероприятия
Брой
участници

В рамките на
Брой
утвърдените
мероприятия
бюджети на
Брой
отговорните
участници
институции
3.4 Включване на младите
През 2019 година
Осигуряване на
Община Полски Тръмбеш; В рамките на
Брой дейности
хора в дейности по
подкрепа и
Училища и читалища в
утвърдените
за превенция
превенции на
информация
общината
бюджети на
Брой включени
зависимостите
отговорните
млади хора в
институции
дейностите.
Приоритет ІV. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани
институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости;
бивши затворници и други групи младежи в риск.
4.1 Разширяване на
През 2019 година
Социални
Община Полски Тръмбеш
Общински
Брой включени
социалните услуги за
услуги
и институциите
бюджет;
Потребители в
младите хора в
предоставящи социални
Държавен
социални
неравностойно положение.
услуги
бюджет;
услуги
ЕСФ
4.2 Осигуряване на подкрепа
През 2019 година
Осигуряване на
Община Полски Тръмбеш
Общински
Брой
за пълноценно
подкрепа
и институциите
бюджет;
подкрепени
интегриране в общността
предоставящи социални
Държавен
младежи
на младежи в
услуги
бюджет;
неравностойно положение.
ЕСФ

Приоритет V. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене,
конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.
Община Полски Тръмбеш;

5.1 Популяризиране и
насърчаване на
младежкото
доброволчество

През 2019 година

Популяризиране
и насърчаване

5.2 Организиране на
доброволчески
инициативи по повод 5
декември – Ден на
доброволеца.

5 декември 2019 г.

Организиране на Община Полски Тръмбеш;
Училища и читалища в
инициатива
общината;
Общинска организация на
БЧК

Училища и читалища в
общината

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Брой
организирани
инициативи

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Брой
участници

Приоритет VІ. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към
основните демократични ценности и стандарти.
6.1 Насърчаване организиране
на младежки организации
в Община Полски
Тръмбеш.

През 2019 година

6.2 Организиране на
28.06.2019 г.
ефективно
представителство на
интересите на младите
хора във формирането ,
изпълнението и оценката
на секторните политики на
общинско ниво.

Насърчаване
самоорганизирането на
младите хора

Община Полски Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет на
Община Полски
Тръмбеш

Брой
създадени
организации

Развитие на
умения на
младите хора

Община Полски Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет на
Община Полски
Тръмбеш

Създаден
Общински
консултативен
съвет по
въпросите на
младежта

6.3 Популяризиране на
местното самоуправление
и местната администрация
– ден на управлението на
младите в общината.

11.10.2019 г.

Популяризиране
на местното
самоуправление

Община Полски Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет на
общината

Проведена
инициатива
„Кмет за един
ден” и
„Председател
на ОбС за един
ден”

Приоритет VІІ. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ
Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони.
7.1 Насърчаване и
подпомагане на
читалищата като средища
на информация в селата.

През 2019 година

Методическа
помощ

Община Полски Тръмбеш;
Читалища в общината

7.2 Включване на младите
хора в организиране и
отбелязване на
международни и местни
празници в читалищата.

През 2019 година

Насърчаване

Община Полски Тръмбеш;
Читалища в общината

7.3 Проучване и анализиране
на потребностите и
желанията на младите
хора в селата чрез
провеждане на срещи с
тях от представители на
новосформирания
Общински консултативен
съвет по въпросите за
младежта и представители
на Община Полски
Тръмбеш.

През 2019 година

Осигуряване на
информация за
потребностите
на младите хора

Община Полски Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет на
Община Полски
Тръмбеш;
ЕСФ
В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

Брой
подпомогнати
читалища за
участие и
реализация в
проекти
Брой
мероприятия

В рамките на
утвърдения
бюджет на
Община Полски
Тръмбеш

Изготвен
анализ за
потребностите
на младите
хора

Приоритет VІІІ. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ
Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в междукултурното
и международното младежко общуване.
8.1 Насърчаване и
повишаване на
активността и участието
на младите хора в
европейски и
международни проекти и
инициативи.

През 2019 година

Развитие на
умения

Община Полски Тръмбеш;
Училища, Читалища

ЕСФ

Брой
инициативи

8.2 Насърчаване и
подпомагане опознаването
на отделните етнически
общности и техните
култури за стимулиране на
толерантност,
разбирателство и
взаимодействие между
общностите

През 2019 година

Насърчаване
междуетническия диалог

Община Полски Тръмбеш;
НПО

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Брой
инициативи

Приоритет ІХ. ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция на
правонарушенията, извършени от млади хора.
9.1 Организиране на
информационни кампании
за превенция на
правонарушенията
извършвани от млади
хора.

През 2019 година

Осигуряване на
информация

Община Полски Тръмбеш
МКБППМН;
Училища;
РУП П.Тръмбеш

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Брой
кампании;
Брой
обхванати
младежи

9.2 Развитие на култура на
пътна безопасност сред
младите хора чрез
организиране на
викторини, състезания,
конкурси, забавни игри и
разпространяване на
информационни
материали.

През 2019 година

Повишаване на
информираноста

Община Полски Тръмбеш;
Училища;
РУП П.Тръмбеш

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Брой
организирани
мероприятия и
създадени
информационни материали

Общинският план за младежта – 2019 г. е приет от Общински съвет Полски Тръмбеш с Решение №591 по Протокол №42 от
31.01.2019г.

Маринета Йорданова
Председател на Общински съвет
Полски Тръмбеш

