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УВОД
Настоящият Общински годишен план за младежта на Община Кюстендил за 2020 година се изготвя в изпълнение на
разпоредбите на Закон за младежта и Национална стратегия за младежта 2010-2020. Тези два документа формират държавната
политика за младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие.
Настоящият план се приема за 2020 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 евентуални промени, които биха
могли да настъпят.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Дейностите в плана са насочени към подрастващите и младите хора на възраст между 15 и 29 години, организирани или не в
различни структури, без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност.
АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Демографска характеристика
Община Кюстендил се намира в Западна България и е една от съставните общини на област Кюстендил. С площта си от 979,915
2
км е най-голямата община в областта, което съставлява 32,11 % от територията на област Кюстендил и една от най-големите в
България (11-то място). Към м. 01.2020 г. по постоянен адрес в Община Кюстендил са записани 9879 младежи на възраст от 15-29
години, 8073 от тях са в гр. Кюстендил.
Броят на безработните младежи между 18 и 29 годишна възраст средногодишно за 2019 г. е 391 човека, от общо регистрирани
безработни лица 2386, което е 16,4% равнище на младежка безработица, спрямо общия брой безработни.
Образование
Доброто образование е важно условие за личната реализация на младите хора, за пълноценното им участие в обществения
живот, както и за повишаване благосъстоянието на цялото общество. Пред образователната система в България стоят два големи
проблема. Първият проблем е свързан с ранното отпадане от образователната система на ученици и незавършване дори на основно
образование, а вторият – с невъзможността за реализиране на пазара на труда в България на високообразовани млади специалисти и
оттук с мотивацията им да търсят професионална реализация извън страната. Ранното отпадане на учениците от образователната
система и липсата на завършено висше образование са основни фактори, в резултат на които се стига до младежко социално
изключване. Проблемите в образователната система оказват пряко влияние върху избора на младежите за бъдещето им кариерно
развитие и професионалната реализация в живота.
Община Кюстендил е предприела мерки и провежда действия и политики по превенция и ограничаване на отпадането от
училище.
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Община Кюстендил осигурява условия за модерно, качествено образование и възпитание на децата и учениците чрез
насърчаване на техните интереси и заложби за достигане на европейските стандарти чрез устойчиво развитие на:
 мрежата от детски градини, училища и център за подкрепа за личностно развитие;
 управленската дейност по обхвата и привличането на децата в подготвителните групи и на учениците в училище;
 координацията и взаимодействието между правителствените и неправителствените организации, работещи по
проблемите на младите хора;
 актуални профили, професии и специалности, съобразени с изискванията на младите хора за получаване на висше
образование и с пазара на труда;
На територията на общината има 17 училища, като от тях 13 са общински, а 4 са държавни. В общината функционира и Център
за подкрепа за личностното развитие - Обединен детски комплекс, който осмисля свободното време на учениците.
Броят на учениците в общинските училища за учебната 2019/2020 г. е 3911 в 174 паралелки, а учениците в професионалните
гимназии са 959 в 43 паралелки.
В град Кюстендил се осъществява обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми на ВСУ „Черноризец Храбър“.
За учебната 2020/2021 г. ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Кюстендил приема кандидати за обучение в ОКС „бакалавър“ в следните
специалности:
 „Мениджмънт на туризма“
 „Международен бизнес мениджмънт“
 „Агромениджмънт – НОВА“
 „Съдебна администрация“
 „Държавна и териториална администрация“
 „Международен публичен и бизнес мениджмънт“ (Р,З) BG
Форма на обучението – дистанционна; продължителност 4 години.
Обучението се провежда на две нива. През първите две години се придобива фундаментална подготовка в областта на
управлението, в т.ч. управлението на бизнес организации.
Върху тази база от знания и умения се пристъпва към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който се предлага
набор от специализиращи дисциплини, конкретизиращи спецификата на управлението на организациите според избрания профил за
специализация в специалността.

3

Спорт
Спортът, независимо дали отборен или индивидуален, е чудесно занимание за децата и младежите, което им носи и много други
ползи в допълнение към физическата активност. Участието в различни спортове помага за изграждане на самочувствието и
увереността, мотивира децата да постигат успехи в училище и им помага да придобият социални умения. Освен това те оценяват
ползите от поставянето на цели и практикуването на дадена дейност.
Община Кюстендил успешно стопанисва чрез ОП „Управление на общински имоти“ спортните обекти в града, като осигурява
поддръжката и експлоатацията на:

Спортен комплекс „Осогово“;

Стадион „Странджата“;

Възстановителен център „Алай баня“ – сауна, басейн за релаксация; масажно отделение; спомагателни съоръжения;

Спортен терен за тенис – ул. „Жан Жорес“ – 2 площадки с кортово покритие;

Картинг писта – местност „Гола Велика“ – картинг писта; спомагателни помещения;
Спортни обекти в селата:
- с. Богослов – затревено футболно игрище;
- с. Жабокрът - затревено футболно игрище;
- с. Багренци - затревено футболно игрище;
- с. Стенско - затревено футболно игрище;
- с. Коняво - затревено футболно игрище;
- с. Соволяно - затревено футболно игрище;
- с. Копиловци - затревено футболно игрище;
- с. Нов чифлик – затревено футболно игрище;
- с. Горна Гращица - затревено футболно игрище;
- с. Шишковци - затревено футболно игрище;
- с. Слокощица - затревено футболно игрище;
- с. Търновлаг - затревено футболно игрище.
Възмoжностите за двигaтелна активноcт на учeниците и участиетo им в споpтни дeйноcти са прякo обвързaни cъс
здравoсловното им съcтояние. Cъвременната и aтрактивна cпортна бaза трябвa да се pазглежда и катo възможноcт за прeвенция срeщу
увеличаванeто на тютюнопушенeто, употребатa на алкохoл и наркoтици, и катo уcловие за преoдоляване на неблагoприятните
тендeнции в здравословнотo съcтояние на пoдрастващите, поcледица от недоcтатъчната двигателнa активноcт. Ето защо за Община
Кюстендил физическото възпитание и спортната култура се превръщат в приоритетен фактор със социална значимост.
Община Кюстендил се стреми да осигурява необходимите условия за воденето на здравословен начин на живот чрез спорт.
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На разположение са над 44 спортни клуба за 24 вида спорт, а именно:
- Лека атлетика – 2 СК;
- Футбол – 13 СК;
- Борба – 1 СК;
- Баскетбол – 1 СК;
- Волейбол – 1 СК;
- Художествена гимнастика – 2 СК;
- Бокс – 1 СК;
- Ски – 2 СК;
- Таекуондо – 1 СК;
- Тенис на маса – 1 СК;
- Тенис – 2 СК;
- Скокове на батут – 1 СК;
- Джудо, самбо, сумо, унифайт – 2 СК;
- Карате – 4 СК;
- Спортна аеробика – 1 СК;
- Картинг – 1 СК;
- Културизъм и фитнес – 1 СК;
- Шахмат – 2 СК;
- Ориентиране – 1 СК;
- Спортен бридж – 1 СК;
- Спорт за хора с увреждания ( шахмат, спортен риболов, спортна табла, лека атлетика, тенис на маса и др. ) – 2 СК;
- Снукър клуб Мастърс Кюстендил – 1 СК;
- Клуб на спортиста ветеран – 1 СК.
Община Кюстендил създава условия за масов спорт чрез организиране на спортни прояви, заложени в Спортния календар за
2020 г. В календара за 2020 г. са включени 54 спортни събития сред които са:
- първенството по футбол на А „ОФГ“, група „Осогово“;
- Републикански шампионат по сноуборд; Ски алпийски дисциплини за деца и юноши; Олимпийски зимен фестивал за деца и
юноши; Републикански шампионат за ветерани;
- Приложно състезание „Дамско рали“ и рали „Планинско Осогово“ 2020 г.;
- Европейски ден на спорта; Ден на интензивното ходене;
- Национални картинг серии;
- Международни турнири по карате, скокове на батут, художествена гимнастика и др.
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В Общинския спортен календар за 2020 г. влиза и Национален и Балкански маратон „Кюстендил 2020“.
Спортът произвежда социално благополучие. Спортното пространство предлага една социална ситуация на свободен избор,
равен шанс, различие от ежедневието на семейството и труда, радост, въодушевление и ентусиазъм.
Спортът представлява една от основните социални технологии за социализация и интеграция към необходимия за поддържане
на социалния ред мироглед, особено сред децата и младежта. С други думи спортът произвежда съзнание, необходимо за ефективното
функциониране на обществото.
Социално подпомагане и социално включване на младите хора
Община Кюстендил развива модерна система от достъпни социални и интегрирани услуги, обхващащи всички уязвими
общности, всички възрастови групи и всички населени места на територията й. Създадена и приета е общинска стратегия за
развитието, както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики и хоризонтални мерки за социално включване,
насочени към устойчиви решения на проблемите на рискови групи.
Стратегията се основава на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство между
институциите и социалните партньори, прозрачност и информираност на обществото за провежданите политики.
Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и
основните свободи, и за правата на детето.
Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на
етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.
Дейностите, които се реализират в община Кюстендил за деца и младежи, са:
 Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Св. Петка“;
 Център за обществена подкрепа (ЦОП), кв. Изток;
 Дневен център за деца с увреждания;
 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца;
 Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица;
 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания;
 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост;
 Преходно жилище;
 Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Ильо Войвода“;
 Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост;
 ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ЦНСТПЛУИ);
 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ);
 Център за временно настаняване (ЦВН);
 Център за интегрирани услуги (ЦИУ);
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 Център за развитие на уязвими общности.

ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ
ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
№

Дейност

Срок /Период

Отговорни институции

Показатели за оценка
на изпълнението

Приоритет № 1: Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
Специфична цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална
реализация на младите хора
Община Кюстендил;
Провеждане на учебна и производствена
Младежки НПО;
Брой на заети младежи в
постоянен
1 практика във фирми; учебно-тренировъчни
Представители на бизнеса;
инициативата
фирми
Агенция по заетостта
Тест за еднократни общински стипендии;
постоянен
Община Кюстендил
Брой участници
2 Общинска програма за закрила на деца с
изявени дарби за 2020 г.
Създаване на условия за провеждане на
Община Кюстендил;
кандидат-студентски изпити за ВУЗ в
Училища;
постоянен
Брой участници
3
училища в град Кюстендил
ТУ София;
ВВУ Велико Търново
Взаимодействие с местния бизнес и
Община Кюстендил;
повишаване квалификацията на младите
Младежки НПО;
Брой на заети младежи в
постоянен
4
хора и служители чрез провеждане на
Представители на бизнеса;
инициативата
стажове
Агенция по заетостта
12 октомври – Ден на българската община:
месец
Община Кюстендил;
Седмица на отворените врати – кампания за
октомври
Общински съвет
Брой на заети младежи в
5
популяризиране
на
местното
2020 г.
Кюстендил;
инициативата
самоуправление в Община Кюстендил и
Младежки НПО;
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Общински съвет Кюстендил
6
7

8

9

10

11

12

13

Училища

Младежка трудова борса организирана
съвместно с Бюро по труда
Консултиране на предприемчиви млади
хора с цел развитие на собствен бизнес
Създаване на нови работни места в сектора
на социалната икономика и насърчаване на
доброволчески и общностни инициативи,
генериращи заетост за младежи от
уязвимите групи
Стажуване на студенти от висшите училища
в общинска администрация - краткосрочни
стажове
Създаване на работни места на младежи с
увреждания
Намаляване броя на необхванатите и
преждевременно
напусналите
образователната
система
лица
в
задължителна предучилищна и училищна
възраст
Участие в изпълнението на Механизъм за
съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст.
Съвместни дейности за изпълнение
Споразумение между институциите
реализиране на Националния план
изпълнение на Европейската гаранция
младежта 2014-2020 г.

на
за
за
за

2020 г.

Бюро по труда
Читалище „Братство”

Брой участници

постоянен

Читалища

Брой участници

постоянен

Община Кюстендил;
Бюро по труда;
Частни фирми

Брой участници

постоянен

Община Кюстендил

Брой стажували млади
хора

постоянен

Община Кюстендил;
Представители на бизнеса

Брой назначени младежи
с увреждания

Община Кюстендил;
Училища;
Детски градини

Процент на отпаднали
ученици

постоянен

постоянен

Община Кюстендил;
Закрила на детето;
Детски градини;
Училища;
РУО Кюстендил;
Детска педагогическа стая

Процент на отпаднали
ученици.

постоянен

Община Кюстендил;
БТ; РУО; МИКЦ; КНСБ;
„Подкрепа”; ТПП; АИК

Брой включени млади
хора
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Приоритет № 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
Специфична цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора

14

15

16

17

18

19

20

Публично подпомагане и предлагане на
качествени
информационни
услуги,
представящи актуална, систематизирана и
достъпна информация, удовлетворяваща
широк спектър от интереси и потребности
на младите хора
Консултиране от кариерните консултанти
към ЦПЛР-ОДК
Организиране на общински информационни
кампании насочени към младите хора
Функциониране
на
Младежки
информационно консултантски център –
Кюстендил
Съдействие за осмисляне свободното време
на децата чрез дейностите, реализирани от
ЦПЛР - ОДК и училищата
Функциониране на доброволчески център –
Кюстендил, провеждащ обучения на
младежи-доброволци
Подобряване на достъпа на младите хора до
интернет

постоянен

постоянен

постоянен

2020 г.

Община Кюстендил;
Училища;
Читалище „Братство”;
ЦПЛР - ОДК
Община Кюстендил;
Училища;
Бюро по труда;
ЦПЛР - ОДК
Община Кюстендил;
НПО;
Читалища
Читалище „Братство”

Брой участници

Брой кампании и заети
младежи в инициативите
Брой на заети младежи в
инициативите
Брой участници

постоянен

Община Кюстендил
Училища
ЦПЛР - ОДК

Брой на заети младежи в
инициативите

постоянен

Читалище „Братство”

Брой на заети младежи в
инициативите

постоянен

Община Кюстендил;
Читалища;
ЦПЛР - ОДК

Брой участници

9

21

22

23

24

25

26

27

Предоставяне на актуална младежка
информация и информация за Европейския
съюз чрез уеб сайт на Гражданския център
Запознаване на младите хора с публичните
институции и с правата им като част от
местната общност и като граждани на
Република България и на Европейския съюз
Публично подпомагане и предлагане на
услуги за организиране на свободното време
на младите хора
Подобряване капацитета на читалищата
като доставчици на информационни,
обучителни и консултантски услуги
Публично подпомагане и предлагане на
консултантска помощ за семейно планиране
и развитие на устойчиви семейни модели
сред младите хора, включително и за
развитие на умения за добро и отговорно
семейство
Разширяване на достъпа до програмата
„Еразъм +“ на младите хора
Улесняване на достъпа до нови технологии

постоянен

Читалище „Братство”

Брой участници

2020 г.

Община Кюстендил;
Училища

Брой участници

постоянен

Читалища;
МНПО;
Училища;
ОДК - ЦПРЛ

Брой участници

постоянен

Читалища

Брой участници

2020 г.

Община Кюстендил

Брой участници

постоянен

Читалища

Брой участници

постоянен

Подпомагане
развитието
на
млади
постоянен
28 български творци и участието им в
европейския и световен културен обмен
Приоритет № 3: Насърчаване на здравословен живот

Община Кюстендил;
Читалища;
Училища
Община Кюстендил;
Читалища;
Училища

Брой участници

Брой участници

10

Специфична цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора
Насърчаване
и
подпомагане
на
сътрудничеството
между
младежките
работници,
здравните
специалисти,
постоянен
Община Кюстендил
29
младежките и спортните организации за
утвърждаване на здравословен начин на
живот сред младите хора
Информационни кампании по превенция на
Община Кюстендил;
рисковото поведение на младите хора чрез
Училища;
отбелязване на знакови дати:
Читалища;
31 май – световен ден без тютюнев дим;
НПО;
постоянен
30
26 юни – Международен ден за борба с
РЗИ;
наркотиците и наркоманиите;
Общински съвет по
1 декември – Световен ден за борба със
наркотични вещества
СПИН/ХИВ и др.
Подобряване на достъпа на младите хора до
Община Кюстендил;
подходящи за тях качествени услуги и до
Училища;
съвременна
научна
информация
по
постоянен
НПО;
31
въпросите на сексуалното и репродуктивно
Читалища;
здраве, превенция на нежелана бременност
РЗИ
и на сексуално предавани инфекции
Създаване на възможности за обучение на
Община Кюстендил;
постоянен
32 младите хора по въпросите на здравето,
Спортни клубове
спорта и физическата активност
Развитие на знания, нагласи и умения за
Училища;
здравословен начин на живот, безопасно
НПО;
постоянен
33
поведение и избягване на рискови за
Читалища;
здравето практики
РЗИ
Повишаване на сексуалната култура на
Училища;
младите хора
НПО;
постоянен
34
Читалища;
РЗИ

Брой на заети младежи в
инициативите

Брой кампании и заети
младежи в инициативите

Брой проведени
инициативи

Брой инициативи и брой
участници в тях
Брой проведени
инициативи
Брой проведени
инициативи

11

35

Мотивационни и информационни кампании
за повишаване на спортната култура на
младите хора

постоянен

Община Кюстендил;
Училища;
НПО;
Спортни клубове

Брой проведени
кампании

постоянен

Спортни клубове;
Туристическо дружество
„Осогово“

Брой реализирани
програми и брой
обхванати участници в
тях

Реализиране на програми за стимулиране на
детския и младежки спорт и туризъм

36

12

37

38

Развитие на спорта като превантивно
средство срещу заболявания чрез:
- Предоставяне на общинска спорна
база за безвъзмездно ползване от спортните
клубове през 2020 г.
Отделяне на средства за финансово
подпомагане на СК на база изготвени
нормативни документи
- Финансово
и
организационно
участие на Общината при прояви –
Първенство по футбол на А „ОФГОсогово”; Национален и Балкански маратон
„Кюстендил 2020“; Национални картинг
серии; Международни турнири по карате,
скокове на батут
и художествена
гиманстика; Национални турнири за хора
със зрителни увреждания; Републикански
шампионат по сноуборд за деца и юноши;
Ден на българския спорт; Европейски ден
на спорта в училище „БГ Бъди активен”.
- Съвместни мероприятия с различни
Асоциации на национално ниво – БАСВ
„Световен ден на ходенето”; Ден на
предизвикателството и др.
Включване на младежи в курс „Водни
спасители на плувни басейни и водни
паркове"

постоянен

2020 г.

Община Кюстендил;
Училища;
Българска асоциация
„Спорт в свободното
време”;
Спортни клубове

БЧК

Брой спортни клубове,
училища, сдружения и
Асоциации, включени в
мероприятията

Брой лица, издържали
успешно курса

Приоритет № 4: Превенция на социално изключване на младите хора в неравностойно положение
Специфична цел: Синхронизиране на младежката политика за лица в неравностойно положение с политиките за
закрила на детето

13

39

40

41

42

43

44

45

46

Изпълнение на проект „Услуги за ранно
детско развитие“
Прилагане на Координационния механизъм
за взаимодействие при работа с деца жертви
на насилие или в риск от насилие и
взаимодействие при кризисна интервенция
Развитие на социални услуги за млади хора
в риск
Създаване на условия за осигуряване на
достъп до професионално образование и
обучение на младежи в неравностойно
положение - младежи със специални
образователни потребности
Съдействие за осигуряване на равен достъп
до социални услуги чрез диалог и
взаимодействие
с
институциите
и
организации
Превенция на социалното изключване и
намаляване на бедността сред децата чрез
инвестиции в ранното детско развитие
Подпомагане на социалната адаптация и
повишаване на пригодността за заетост на
младежите в неравностойно положение
Подобряване качеството на социалните
услуги за млади хора в специализираните
институции и извеждането им в общността,
и осигуряване на подкрепа за тяхното
пълноценно включване във всички области
на обществения живот

постоянен

постоянен

постоянен

Община Кюстендил;
Министерство на труда и
социалната политика
Община Кюстендил;
РУО Кюстендил;
Прокуратура;
Детска педагогическа
стая;
Закрила на детето
Община Кюстендил;
Закрила на детето

Брой обхванати млади
хора

Брой обхванати млади
хора
Брой обхванати млади
хора

постоянен

Община Кюстендил;
Професионални гимназии

Брой младежи със
специални
образователни
потребности

постоянен

Община Кюстендил;
Училища;
НПО;
Социални служби

Брой на заети младежи в
инициативите

постоянен

Община Кюстендил

Брой обхванати млади
хора

постоянен

Община Кюстендил

Брой обхванати млади
хора

постоянен

Община Кюстендил

Брой обхванати млади
хора
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Приоритет № 5: Развитие на младежкото доброволчество.
Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството и мотивиране за включване на младите хора в него
Провеждане на обучение и квалификация на
младите
доброволци,
свързани
с
Община Кюстендил;
Брой на заети младежи в
постоянен
47
извършването
на
младежките
Читалища
инициативите
доброволчески дейности
Съдействие
при
организиране
на
Община Кюстендил;
доброволчески акции от НПО в сферата на
Училища;
Брой на заети младежи в
постоянен
48
социалните дейности, работа с деца, спорт,
НПО;
инициативите
здраве
Социални служби
Насърчаване и подпомагане на участието на
Община Кюстендил;
Брой на заети младежи в
постоянен
МНПО;
49 младежите в младежкото доброволчество
инициативите
Читалища
Отбелязване „Ден на доброволчеството”
месец август
Община Кюстендил;
Брой на заети младежи в
50 чрез съдействие на НПО – участие в
2020 г.
НПО
инициативите
различни благотворителни кампании
Работещ
Доброволчески
център
–
Община Кюстендил;
Брой обучени млади
постоянен
Читалище „Братство
51 Кюстендил в читалище „Братство 1869“
доброволци
1869“
Приоритет № 6: Повишаване на гражданската активност на младежта
Специфична цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора
Насърчаване и подпомагане на развитието
младежките
неправителствени
постоянен
Община Кюстендил
52 на
организации
Организиране на ежегодна кампания по месец май 2020
почистването на гр. Кюстендил
г., месец
Община Кюстендил;
септември
Училища;
53
2020 г.
НПО

Брой младежки

Брой на заети младежи в
инициативите
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54

55

56

57

Въвеждане и поддържане на добри практики
за управление на млади доброволци
Събиране на ученически пособия и книги и
даряването им на социално слаби деца
Съдействие за провеждане на общинско
състезание с младежки противопожарни
отряди „Млад огнеборец” 2020
Насърчаване
и
популяризиране
на
гражданското образование и обучение

постоянен
месец
септември
2020 г.
месец априлмай
2020 г.
постоянен

Обучения на младежки лидери
постоянен

58

Община Кюстендил;
Училища;
Читалища
Община Кюстендил;
Училища;
НПО
Община Кюстендил;
Училища;
РДПБЗН - Кюстендил
Община Кюстендил;
Училища;
НПО
Община Кюстендил;
Читалища

Провеждане и организиране на кампании,
инициативи и информационни срещи за
постоянен
Община Кюстендил;
Читалища
59 младите хора от малките населени места
относно възможностите за обучение и
квалификация
Приоритет № 7: Развитие на младите хора в малките населени места

Брой на заети младежи в
инициативите
Брой на заети младежи в
инициативите
Брой на заети младежи в
инициативите
Брой на заети младежи в
инициативите
Брой на заети младежи в
инициативите
Брой инициативи и брой
участници в тях.

Специфична цел : Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение и информация на младите хора в
малките населени места
60

61
62

Предоставяне на информация за отворени
програми за развитие на земеделието и
овощарството
Насърчаване на читалищата като средища за
информация,
неформално
обучение,
културно изразяване и гражданско участие в
малките населени места
Провеждане на кампании, лекции и беседи

постоянен

Община Кюстендил
Кметове на кметства

Брой участвали младежи

постоянен

Община Кюстендил;
Кметове на кметства

Брой инициативи и брой
участници в тях

постоянен

Община Кюстендил;

Брой инициативи и брой
16

63

64

65

66

свързани с подобряването и опазването на
природното богатство
Предоставяне на информация чрез каталози,
справочници, списания за развитие на
малките населени места
Включване в програми, проекти и
инициативи (национални и международни) с
участие на млади хора
Провеждане и изготвяне на инициативи,
представящи функциите и ролята на
Европейския парламент
Промотиране на програми на ЕС за младите
хора

Кметове на кметства
постоянен
постоянен
постоянен
постоянен

Община Кюстендил;
Кметове на кметства;
Читалища
Община Кюстендил;
Кметове на кметства;
Читалища
Община Кюстендил;
Кметове на кметства;
Читалища
Община Кюстендил;
Кметове на кметства;
Читалища

Дофинансиране
на
читалищата
от
общинския бюджет за организиране и
Община Кюстендил;
постоянен
67
провеждане на фестивали, събори, честване
Читалища
на бележити дати
Електронно приобщаване на младите хора в
Община Кюстендил;
постоянен
68
малките населени места
Читалища
Приоритет № 8: Развитие на междукултурния и международния диалог

участници в тях
Брой инициативи и брой
участници в тях
Брой инициативи и брой
участници в тях
Брой инициативи и брой
участници в тях
Брой инициативи и брой
участници в тях
Брой инициативи и брой
участници в тях
Брой участвали младежи

Специфична цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толерантност и диалог
Насърчаване
и
подпомагане
на
опознаването на отделните етнически
Община Кюстендил;
постоянен
Училища;
Брой участвали младежи
69 общности и техните култури за стимулиране
на
толерантност,
разбирателство
и
Читалища
взаимодействие между общностите
Насърчаване и подпомагане приобщаването
на младите хора към европейското
2020 г.
Училища
Брой участвали младежи
70
гражданство и изучаването на европейски
езици
постоянен
Община Кюстендил;
Брой участвали младежи
71 Изграждане на умения за работа в
17

мултикултурна среда

Училища;
Читалища
Приоритет № 9: Повишаване на ролята на младите хора в превенции свързани с престъпността
Специфична цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в
превенция на правонарушенията, извършени от млади хора
Организиране
на
образователни
и
Община Кюстендил
Брой проведени
информационни кампании за превенция на
постоянен
НПО
кампании и обхванати
72
правонарушенията, извършвани от млади
Училища
младежи в тях
хора
Повишаване на ефективността от дейността
Община Кюстендил
на
Местна
комисия
за
борба
с
Детска педагогическа стая
противообществените
прояви
на
Училища
Брой на заети младежи в
постоянен
73
малолетните и непълнолетните
Прокуратура
инициативите
Закрила на детето
Кметове на кметства
Организиране на програми за пътна
Община Кюстендил
безопасност в училищата
НПО
Брой кампании и брой
постоянен
74
Училища
обхванати младежи
Пътна полиция
Провеждане на обучение за развитие на
нагласите, знанията и уменията за оказване
Община Кюстендил
Брой проведени
постоянен
НПО
обучения и брои
75 на помощ и подкрепа на младежи с
поведенчески
проблеми
и
млади
Училища
обхванати младежи
правонарушители
Организиране на програми за превенция на
т. нар. прояви на „спортно хулиганство“ с
Община Кюстендил;
Брой кампании и брой
участие
на
младежките
постоянен
76 активното
Спортни клубове
обхванати младежи
организации, фен клубовете и спортните
организации
Периодично провеждани беседи и лекции в
Училища
Брой проведени
постоянен
Съвет по наркотични
обучения и брои
77 часа на класа с раздаване на превантивни
материали за различните видове наркотици
вещества
обхванати младежи
18

78

79

80

Извършване
на
консултативна,
възпитателно-корекционна дейност с деца
от 8 да 18 г. и техните родители

Провеждане на кампании, беседи и
инициативи по безопасност на движението,
съвместно с представители на Пътна
Полиция
Организиране и провеждане на кампании и
инициативи през 2020 г. от Общински съвет
по наркотични вещества като орган за
провеждане на национална политика срещу
злоупотребата с наркотични вещества

постоянен

Превантивноинформационен съвет по
наркотични вещества
Община Кюстендил
Детска педагогическа стая
Училища
Прокуратура
Закрила на детето
Кметове на кметства

Брой на заети младежи в
инициативите

постоянен

Община Кюстендил;
Пътна полиция

Брой на заети младежи в
инициативите

постоянен

Община Кюстендил
Детска педагогическа стая
Училища
Прокуратура
Закрила на детето
Кметове на кметства

Брой на заети младежи в
инициативите и
кампаниите

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Общинският план за младежта на община Кюстендил за 2020 година е разработен въз основа на планираните инициативи от
Общинска администрация и институциите на територията на община Кюстендил. В периода на реализация на дейностите,
наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана чрез:
 Получаване на обратна връзка, чрез активно участие на младите хора в мероприятията, от Общинския план за младежта;
 Ефективността и актуалността на Плана ще се отчита и по външни фактори – интерес от страна на училищата и младежите,
интерес от страна на медиите, предложения за съвместни дейности от други организации;
 Наблюдението извършват експерти от общинска администрация.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Популяризирането на Общински план за младежта на община Кюстендил за 2020 година ще се осъществява на сайта на община
Кюстендил, местни електронни и печатни медии и други подходящи форми.
Настоящият Общински годишен план за младежта на община Кюстендил за 2020 г. е приет с Решение № 126/30.04.2020 г. на
Общински съвет – Кюстендил.
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