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Настоящият Общински план за младежта на Община Главиница е разработен в
изпълнение и в съответствие със Закона за младежта и Националната стратегия за младежта
2021-2030 г. Тези два документа формират държавната политика на младите хора в
съответствие с приоритетите за тяхното развитие. Планът очертава общинската политика в
младежката област, представя анализ на текущото състояние, както и действията, които
трябва да бъдат предприети.
Дейностите в плана са насочени към подрастващите и младите хора на възраст от 15
до 29 години, без оглед на тяхната расова, етническа и социална принадлежност:
• 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 младите хора в неравностойно
положение;
• развитие на младежкото доброволчество;
• повишаване на гражданската активност на младите хора;
• развитие на младите хора в малките населени места и селски райони;
• развитие на междукултурния и международния диалог;
• повишаване ролята на младежите в превенцията на престъпността.
1. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за
младежта и мерките за постигането им.
1.1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора
 Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена,
професионална реализация на младите хора в Община Главиница;
 Улесняване прехода от образование към заетост;
 Насърчаване на сътрудничеството и възможностите за срещи между работодатели
и училища;
 Разширяване на достъпа до услуги за професионално ориентиране, чрез което да
се осигури подкрепа за младите хора за решаване на проблеми, свързани с избора
на професия или професионално развитие с оглед на индивидуалните качества на
личността и връзката между тези качества и възможностите за заетост;
 Разширяване на достъпа до услуги за професионално ориентиране;
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 Организиране и провеждане на семинари и срещи за споделяне на добри практики,
възможности за повишаване на квалификацията на младежите;
 Насърчаване и подпомагане на професионалната мобилност на младите хора –
възможности за преквалификация;
 Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни
младежи, завършили основно образование, средно или висше образование, с цел
улесняване на прехода между образование и заетост чрез средствата на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 Организиране на дейности за подпомагане кариерното ориентиране на учениците.
1.2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
 Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на
пълноценно личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с
потребностите и интересите им;
 Осигуряване на информационни услуги в подкрепа на младите хора;
 Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от
местната общност.
1.3. Насърчаване на здравословния начин живот
 Организиране на кампании, инициативи, обучения за здравословния начин на
живот;
 Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора, превенция на
факторите, които създават риск за здравето на младите хора;
 Разработване и разпространение на здравна информация, която да е съобразена с
нуждите на младите хора;
 Реализиране на програми за оптимизиране на младежкия спорт.

1.4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение
 Прилагането на модели, механизми, услуги и съдействие за социално включване
на младите хора в неравностойно социално положение във всички области на
обществения живот.
1.5. Развитие на младежкото доброволчество
 Реализиране на доброволчески мероприятия, инициативи, прояви;
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 Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за
личностно развитие, мобилност, учене, солидарност между поколенията и
формиране на гражданско самосъзнание.

1.6.

Повишаване на гражданската активност на младите хора
 Запознаване на младите хора с работата на различните административни
направления;
 Съдействие на младите хора при разработване на проектни предложения за
финансиране на различни дейности.

1.7. Развитие на младите хора в малките населени места и селски райони
 Подпомагане на млади таланти, ученици и студенти с високи постижения в
областта на образованието, културата, спорта;
 Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките
населени места;
 Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение и информация на
младите хора на територията на Община Главиница;
 Насърчаване на инициативи на младежите и техните организации в малките
населени места;
 Насърчаване на млади хора с постижения в образованието, културата и спорта;
 Осигуряване на образование, обучение и информация на младите хора;
 Провеждане на работни срещи, участие във форуми за квалификация;
 Създаване на възможности и развитие на физическата активност на младите
хора;
 Осигуряване на възможности за пълноценно прекарване на свободното време.
1.8. Развитие на междукултурния и международния диалог
 Участие на младите хора в международни програми и проекти с цел изграждане
на партньорства в областта образованието и обучението;
 Участие на младите хора в регионални, национални и международни прояви,
свързани с културното сътрудничество и обмен.
1.9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността
 Инициативи, дейности, информационни и образователни кампании с
превантивна насоченост;
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 Организиране на програми за безопасност в училищата.
2. Предвиждане на дейности, които допринасят за постигане на целите на общинския
план за младежта.
Дейности

Програми,
Отговорни
Времеви
инициативи и
институции
период
кампании
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите
хора
Инициативи, които имат Община Главиница
Срещи между работодатели и за цел реализация след
завършване
Работодатели
училища
завършване на
2022
Училища
образование
Стаж в общинската
администрация

Програма „Старт в
кариерата“

Община Главиница
2022

2. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги
Разширяване на достъпа на
младите хора до
посреднически услуги за
намиране на работа чрез
информиране и насочване към
подходящи свободни работни
места, включително и по
програми и мерки за заетост и
обучение.

Проект „Нова
възможност за
младежка заетост“

Община Главиница
Дирекция
„Бюро по труда“

НП „Старт на
кариерата“

Насърчаване на млади хора с
постижения в образованието,
културата и спорта.

Общински
благотворителен бал

Община Главиница

Подпомагане на младите хора
чрез организиране на
свободното им време.

Инициативи на
читалища, училища;
Програми и кампании

Читалища
Училища
Община Главиница

Провеждане на работни срещи, Инициативи на
участие във форуми за
Общинско ръководство
квалификация.
Провеждане на
информационни кампании,
беседи

2022

ИК „Вредите от
употребата на алкохол и
наркотични вещества“;
„Не на тормоза“

3. Насърчаване на здравословния начин на живот
Предоставяне на здравна
Здравни кампании
информация, беседи
Беседи на тема
„Хигиена“;

2022

2022

Община Главиница
2022

Училища
МКБППМН

2022

Училища
Община Главиница

2022
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„Световен ден за борба
със СПИН“
Създаване на възможности и
развитие на физическата
активност на младите хора.

Провеждане на спортни
състезания, турнири,
ученически игри;
Провеждане на
спортни инициативи

Община Главиница
Училища
2022

4.
Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно
положение
Оказване на съдействие за
социално
включване
на
2022
младите хора в неравностойно
Община
социално положение във Програми, проекти
Главиница
всички
области
на
обществения живот.
5. Развитие на младежкото доброволчество
Подкрепа и реализиране на
младежки кампании и
младежки инициативи.

Общински
благотворителен бал

Популяризиране и
стимулиране на
доброволчеството

Кампании и инициативи

6. Повишаване на гражданска активност на младите хора
Създаване на възможности и
условия за подкрепа и
реализиране на младежки
Кампании и инициативи
кампании и младежки
инициативи

2022
Община
Главиница
Община
Главиница

Община
Главиница

7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
Развиване на читалищата като Информационни
средища за информация,
кампании и други
културно изразяване и
инициативи
Читалища
гражданско участие в малките
населени места и селските
райони
8. Развитие на междукултурния и международния диалог
Създаване на възможност на
Община Главиница
младите хора за участие в
Училища
Прояви, проекти и
международни прояви,
МКБППМН
програми
програми и проекти.

2022

2022

2022

2022

9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността

7

Организиране на
информационни и
образователни кампании и
инициативи за превенция на
правонарушенията,
извършвани от млади хора.

МКБППМН
Община Главиница
Училища,

2022

кампании, инициативи,
здравни работници

Открит урок по пътна
безопасност и първа помощ
Демонстрация по първа
долекарска помощ.
5. Организация и координация на дейностите за постигане на целите.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта Общинският план се приема от ОбС –
гр. Главиница по предложение на кмета на общината след съгласуване с общинския
консултативен съвет по въпросите за младежта, където такъв е създаден.
6. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта.
Съгласно чл. 15, ал. 4 от Закона за младежта, Общинският план за младежта за текущата
година и отчета за изпълнение на дейностите, насочени към младежта на територията на
Община Главиница се представят пред Областния управител на Област Силистра.
7. Ред и начин за осигуряване на информация и публичност.
Общинският план на младежта за 2022 година ще бъде публикуван на сайта на Община
Главиница.

Приет с Решение №256 по Протокол №37/31.03.2022 год. на Общински съвет гр.
Главиница., обл. Силистра.

……/пп/.….
Месут Алиш
/Председател на ОбС – Главиница/
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