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Настоящият Общински план за младежта е инструмент за изпълнение приоритетите на
общинската и национална политики за младите хора. Планът е разработен в съответствие със
Закона за младежта и приоритетите на Националната стратегия за младежта (2012-2020) и
Националната програма за младежта (2016-2020).
В документа са определени целите и приоритетите за развитие в областта на младежката
политика и са направени анализи на състоянието и потребностите на младите хора в Община
Видин. Прилагането на практика на този документ ще се осъществи в партньорство с всички
заинтересовани участници на местно ниво – Община, Общински съвет, образователни
институции, читалища, спортни клубове, организации на работодателите и на работниците,
граждански сдружения. По този начин ще се осигури широка обществена подкрепа и
прозрачност при прилагането на документа.
Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и
актуализира в съответствие с динамично променящите се условия. Той цели разкриване на нови
възможности за всички млади хора и равен старт на младите хора в град Видин, спрямо този на
връстниците им от цяла Европа.
Грижата за младите хора е сред важните общински приоритети. В условията на
динамично развиващо се общество, настъпващите промени и засилващата се емиграция на млади
хора в чужбина, на преден план излизат дейности, подкрепящи младите хора да се чувстват
добре и пълноценни в своя роден край, да търсят и получават изява, да имат самочувствие на
българи и европейци.
Общинският план за младежта обхваща 2020 година и отчита спецификата на Община
Видин и необходимостта от интегриран подход в осъществяването на младежка политика, в
рамките на която ще бъдат реализирани конкретни дейности, свързани с участие и съдействие на
младежи от общината. Община Видин се състои от 34 населени места, от които 2 града и 32 села.
По данни на ГРАО към 15.01.2020 г. населението по настоящ адрес на община Видин е общо 66
606 души, а населението по настоящ адрес само на гр. Видин е 56 306 души. Към 15.01.2020 г.
броят на младите хора в община Видин от 15 до 29-годишна възраст е 7960 души. Естественият и
механичният прираст в Община Видин продължават да са отрицателни. Наблюдава се засилване
на емиграционния поток. Върху естествения прираст влияние оказват както икономическите,
така и редица социални фактори, свързани с културата и начина на живот на населението.
Широкият обхват на темите и въпросите, които стоят пред младите хора, налагат
многосекторен подход за създаване и изпълнение на годишния общински план за младежта 2020
година. Той не може да бъде добре разработен документ и да отбележи напредък, ако в него не са
заложени мерки и дейности, които обуславят успешно партньорство между всички сектори,
свързани с живота на младите хора. Ето защо настоящата програма се основава на
традиционното сътрудничество и залага мерки за по-добра координация в сфери като
образование, трудова заетост, социално включване, здравеопазване, етническа толерантност,
младежко доброволчество, равнопоставеност на половете, конкурентоспособност.
Като най-характерна черта сред младите хора се очертава стремежът към независимост и
самореализация – подчертан стремеж към самостоятелни решения и индивидуален подход към
живота.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА:
Целта е чрез осъществяване на инициативи и кампании, да се насърчи активността на
младите хора в различни области на живота, да се подобри качеството на услугите, да се повиши
здравната култура на младото поколение, да се създадат условия за придобиване на знания и
умения за успешна личностна и професионална реализация.
1. Създаване на повече възможности за младежта в областта на образованието и трудовата
заетост.
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2. Подобряване на достъпа и пълноценното участие на всички млади хора в обществения
живот.
3. По-добро разбиране и познаване на проблемите на младежта.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА:

 Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на
младите хора в Община Видин;
 Предоставяне на възможности за ефективна професионална ориентация към конкурентния
пазар на труда;
 Стимулиране на кариерното развитие на младите хора;
 Развитие на формално и неформалното образование за пълноценно използване на
свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения;
 Формиране на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие в обществения
живот.
 Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора;
 Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на негативни
социални явления;
 Популяризиране на природосъобразния и здравословен начин на живот;
 Подпомагане на спортните клубове в учебно-тренировъчния процес и в състезателната
дейност. Подобряване на младежката спортна база;
 Насърчаване на профилактичните прегледи сред младите и реализиране на съответните
дейности от страна на отговорните за това институции;
 Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение;
 Стимулиране и подпомагане участието на млади хора в т.ч. и млади хора в неравностойно
положение в художествената самодейност;
 Използване на възможностите на различните видове социални услуги, включително и тези
от резидентен тип за младите хора в неравностойно положение;
 Популяризиране и развитие на младежкото доброволчество и благотворителност, като
движеща сила за личностно развитие, конкурентоспособност, социално сближаване,
солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание;
 Увеличаване броя на младежи, участващи в доброволчески инициативи;
 Стимулирането на гражданската активност сред подрастващите е начин за преодоляване
на социалната им пасивност;
 Развитие на таланта, творческите умения на младите хора;
 Пълноценно използване на свободното време на младите хора, за придобиване на полезни
знания и умения;
 Насърчаване на младите хора да бъдат активни граждани с ясна обществена позиция;
 Създаване на благоприятна среда за развитие на младите хора в малките населени места,
чрез подобряване на условията за ефективен достъп до образование, обучение и
информация;
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 Увеличаване на възможностите за професионална и социална реализация, чрез
насърчаване на младежите инициативи в малките населени места;
 Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толерантност и
диалог;
 Превенция на правонарушенията, извършени от млади хора.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПЛАНА:

Логическа свързаност на общинския план с националните програми и услугите за
младежи, както и с европейските и международните стратегически програми;
Законосъобразност;
Сътрудничество и приемственост между поколенията.
Възможност младите хора да участват в решаването на местните проблеми на общината;
Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи;
Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи;
Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги;
Ефективност и устойчивост на младежките проекти и инициативи;
Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално ниво с участието
на заинтересованите страни;
Равнопоставеност и прозрачност във взаимоотношенията между общинска администрация
и младежите. Младите хора трябва да се почувстват пълноправни граждани на община Видин и
да заемат все по-активна позиция при решаване на собствените си проблеми.
Целева група
Общинският план за младежта на Община Видин е насочен към младите хора на възраст
от 15 до 29 години.
Визия на Плана:
Младите хора - с възможности за участие в областта на образованието и трудовата
заетост, подобряване на достъпа в обществения живот и насърчаване на взаимната
солидарност, ресурс, който допринася за пълноценното социално-икономическо развитие на
общината, на България, като страна членка на Европейския съюз.
Реализирането на конкретните дейности в Общинския план за младежта целят да повишат
готовността, подкрепата и ролята на младите хора на България. Чрез участие и работа по
собствени идеи и проекти, международни обмени, работа в мрежа и в екип младите хора ще
натрупат опит и умения, необходими за бъдещата им личностна и професионална реализация.
Планът набелязва дейности в следните приоритетни направления:
Приоритет 1 Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора
По данни на Бюрото по труда - Видин към 31.12.2019 година на трудовата борса са
новорегистрирани 689 безработни младежи до 29 години.
Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието - формално
и неформално, поради което то е ключова ценност за младите хора. За да бъде ефективно
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образованието на младите хора, то трябва да се развива във всички направления, както в областта
на формално образование - в образователната система, така също и в областта на неформалното
образование.

Общо описание:
Вид

Брой

Статут

Основни училища
Средни училища
Профилирани гимназии
Професионални гимназии

6
3
2
4

Център за подкрепа на личностното развитие – Градско
ученическо общежитие
Център за подкрепа на личностното развитие с предмет на
дейност кариерно ориентиране и консултиране
Център за специална образователна подкрепа
Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование

1

общински
общински
общински
1 - общинска
3 - държавни
общински

1

Общински

1
1

държавен
държавен

Иновативни училища

Общ брой институции в системата на предучилищното и
училищното образование

РМС № 479 от
05.08.2019 г.:
ОУ „Иван Вазов” - гр.
Видин
СУ „Цар Симеон
Велики” - гр. Видин
СУ „Петко Рачов
Славейков"
ППМГ „Екзарх Антим
I” гр. Видин
ПГ „Проф. д-р Асен
Златаров“
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Неспециализираните училища и профилираните и професионалните гимназии подготвят
младите хора и им дават основни знания и насоки при избора на професия.
Висококвалифицирани учители, с опит и знания, обучават и възпитават по приетите държавните
образователни стандарти по чл.22 от Закона за предучилищното и училищното образование,
както и международните образователни стандарти, валидни за Европейския съюз. Успешно се
прилагат новите технологии в обучението по учебните програми.
В професионалните гимназии успешно се работи за създаване връзка между бизнеса и
образователните институции в общината, с оглед професионалното насочване на учениците и
придобиването на нови знания и умения, съобразени с работни места, търсени от работодателите.
Все още липсва практика работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на
младите работници и служители. Голяма част от работещите млади хора са демотивирани от
заплащането и условията на труд.Често са принудени да приемат временна или неквалифицирана
работа, дори и да притежават образователен ценз, тъй като специалностите им не са конкурентни
към момента.
Категоричен принос за неформалното обучение в нашата община имат училищата с
извънкласни форми, Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, спортните клубове, както и
танцовите школи и състави към читалищата и други организации от неправителствения сектор.
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Филиалът на Русенския университет „Ангел Кънчев” във Видин дава възможност за
обучение в редовна форма в специалностите: Земеделска техника и технологии, Електроника,
Технология и управление на транспорта, Индустриален мениджмънт, Компютърни науки и
Български език и история и Предучилищна и начална педагогика. Срокът на обучение е четири
години, а завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с
професионална квалификация, съответстваща на изучаваната специалност. Специалностите,
които се предлагат в значителна степен отговарят на изискванията на бизнеса и интересите на
младите хора.
Кариерното ориентиране на учениците на общинско ниво, се осъществява и чрез Центъра
за подкрепа на личностното развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и
консултиране. Центърът дава информация за видовете подготовка в системата на средното и
висше образование, както и за характеристиките на професиите и профилите в училищната
система - информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед
подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или
професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда. Индивидуална и
групова работа се осъществява с ученици от всички степени на училищното образование.
Липсата на практически опит и професионални контакти създава трудности както при
намирането на първа работа, така и при опити за преминаване от един към друг тип заетост.
Младите хора са склонни да сменят сравнително често работното си място с цел намирането на
позиция, която в най-пълна степен ги удовлетворява. Това е естествено следствие от техния
социален статус и възможността да разчитат на финансова подкрепа от родители/близки, както и
от характерни за възрастта фактори, като честа промяна на личностните интереси, смяна на
местожителство, необходимост от съчетаване на работата и образованието и др. Липсата на опит
оказва влияние и върху самият процес на търсене на работа (навици за следене на обяви, явяване
на интервюта, участия в конкурси, търсене на съдействие от специализираните държавни
институции, агенции и др.).
Приоритет 2. Насърчаване на здравословен начин на живот
През последните години се забелязва нарастване на интереса към спорта сред децата и
младежите на територията на общината. Интерес се проявява към танцовите трупи и клубове и
спортните клубове по футбол, баскетбол, волейбол, борба, самбо и джудо, карате, гребане, лека
атлетика, автомобилизъм, тенис на маса, шах, бокс, вдигане на тежести.
До известна степен причина за засиления интерес към спорта е политиката на община
Видин, а именно - изградените детски и спортни площадки на територията на общината, както и
предвидените в рамките на спортния календар, спортни прояви и събития.
Всичко това от своя страна допринася за подобряване здравето на младежите, запълване
на свободното им време и помага в решаването на проблема с престъпността и агресията сред
децата и младежите.
Ежегодно се изнасят лекции от здравни специалисти, относно здравословния начин на
живот и хранене. В превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохолни и наркотични
вещества се провеждат ежегодно информационни кампании. Общински съвет по наркотични
вещества Видин, обществени възпитатели към Местна комисия за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните и НПО-та се включват с изготвени от тях
информационни материали-брошури, прожекция на филми и беседи и др.
Приоритет 3. Превенция на социалното изключване на младите
неравностойно положение

хора в

Могат да се посочат следните групи в риск от социално изключване:
- Младежи на възраст 15 – 18 години, които попадат в обхвата на Закона за закрила на
детето;
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- Младежи със здравословни проблеми и специфични образователни потребности;
- Младежи в малки населени места и от ромската общност.
В Община Видин функционира добре балансирана система, предоставяща социални
услуги за младежи в общността – Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за деца с
увреждания, Център за обществена подкрепа, Кризисен център към КСУДС, Център за
обществена подкрепа с доставчик на услугата Фондация „Уникалните деца на Видин“, Център за
работа с деца на улицата, Център за временно настаняване, Център за социална рехабилитация и
интеграция, два Центъра за настаняване от семеен тип, 5 защитени жилища. Предотвратяването
на социалното изключване на младежи в малки населени места и от ромската общност се
осъществява в партньорство на общината с читалищата в селата и ромските неправителствени
организации.
С ПМС №100 от 08.06.2018 г. (изм. и доп. ПМС №259/14.10.2019г.) е създаден Механизъм
за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането
от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст. Механизмът има за цел чрез дейности на екипи за съвместна работа и прилагането на
комплекс от мерки да предотврати ранното отпадане на деца в риск. С постоянна комуникация и
регулярен обмен между ангажираните институции и координиране на техните действия, за
децата и учениците, които не са обхванати, които са отпаднали или са в риск от отпадане, като
ще продължат да се прилагат комплексни мерки:
- подход при индивидуално насочване на ученици;
- работни срещи в широк формат за преодоляване на проблеми;
- индивидуална работа на екип от специалисти в образователната институция за
осигуряване на подкрепа, съответстваща на потребностите на детето/ученика.
Община Видин предоставя на своите младежи достъп до информация и услуги чрез
няколко източника:
- Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, оборудвана с компютърни конфигурации,
мултимедия, аудио-системи, принтери и мултифункционални устройства;
- Център за обучение, изкуство и култура към Регионална библиотека „Михалаки
Георгиев“;
- Регионален исторически музей – Видин;
- Отдел „Държавен архив“ – Видин;
- Дирекция „Бюро по труда” – Видин;
- Сдружение „Видински фонд „Читалища“;
- Народно читалище „Цвят 1870”, читалищата в селата Антимово, Бела Рада, Буковец,
Гомотарци, Градец, Дружба, Жеглица, Иново, Каленик, Капитановци, Кошава, Кутово,
Покрайна, Синаговци, Слана бара, Сланотрън, Търняне и град Дунавци;
- Информационен център „Европа Директно – Видин”;
- Областен информационен център – Видин;
- Центъра за подкрепа на личностното развитие с предмет на дейност кариерно
ориентиране и консултиране;
- Фондация „Подкрепа за реализация“;
- Свободен младежки център;
- Сдружение „Активно общество“;
- Общинска администрация също е на разположение на младите хора чрез ,,Център за
информация и обслужване на граждани“;
- Общински Драматичен театър „Вида“
- Държавен куклен театър - Видин;
- Ансамбъл за народни песни и танци „Дунав“;
- Градски духов оркестър;
- Симфониета Видин.
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Дейностите, които развиват публичните институции, културните институции, НПО на
територията на Община Видин създават условия за подобряване на достъпа до информация и
качествени услуги и с времето са се утвърдили като притегателни центрове за развитие, а
народните читалища като информационни центрове за селата. Всяка от тези институции се
стреми да привлича младите хора, като осъществява дейност с и за тях, с оглед на тяхната
информираност, ангажираност и обвързаност със социалния и културния живот.
Всички тези институции обогатяват живота на младите хора чрез събитията, които
организират и които са включени в културния календар на града. Наред с това, в повечето от тях се
предлагат различни форми за осмисляне на свободното им време – школи, курсове, клубове,
формации, в които младежите се обучават и развиват своите таланти, дарби и умения, участват в
организирането на общински, национални и международни изяви, конкурси и фестивали.
Традиционни са ежегодните концерти, художествени изложби, пленери, конкурси, фестивали, събори
и др., които Община Видин организира, като по този начин дава възможност за реализация на
техните творчески умения. Организираното и ползотворно прекарано свободно време на
подрастващите и младите хора е сред важните задачи в тази сфера.
Приоритет 4. Развитие на младежко доброволчество
Доброволческата дейност на младежите в Община Видин е израз на активен ангажимент и
участие в социалния живот. Ценността на доброволчеството се познава широко от младите хора.
Община Видин си партнира успешно с местната секция на Българския младежки червен кръст Видин, Сдружение „Активно общество” и Свободен младежки център - Видин. Сред младите
хора се забелязва тенденция на нарастване популярността и значението да бъде доброволец. Все
повече млади хора участват като доброволци в различни младежки организации, организиране на
събития, провеждане на благотворителни инициативи и други.

Приоритет 5. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на
таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора
Младите хора в сътрудничество с местната и държавната власт трябва да участват активно
в решаването на младежките проблеми. Приоритетно за годишния план е насърчаване на
младежката избирателна активност при провеждането на Президентски избори, Парламентарни
избори, Избори за местна власт, избори за Европейски парламент и Референдуми, както и
осъзнаване ролята на младите хора, че те са фактор за бъдещото местно развитие. Чрез
Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование и Наредбата за приобщаващо образование са въведени изисквания за създаване на
клубове за занимания по интереси, ориентирани в тематични направления „Дигитална
креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“,
„Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“ и
„Спорт“. Заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, се организират от
училищата, както и съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност
е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси. Целевите средства за
занимания по интереси се осигуряват от държавния бюджет въз основа на норматив за
институция и норматив за ученик.
Приоритет 6. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
Достъпът до формално и неформално образование, професионално образование и
обучение, информация и консултиране на младите хора в малките населени места и селските
райони е ограничен. Често липсва необходимата информация и контакти за устройване на
работа. С всяка изминала година постоянно намаляват привлекателните възможности за
икономическа активност и професионална реализация.
Приоритет 7. Развитие на междукултурния и международния диалог
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Важно е създаването на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да
участват пълноценно в междукултурното и международното младежко общуване. Община Видин
работи непрекъснато за създаване на благоприятна среда за насърчаване на междукултурния
диалог, чрез който се осъществяват размяна на мнения между лица и групи с различни
етнически, културен, религиозен и езиков произход, въз основа на взаимно разбиране и
уважение.
Приоритет 8. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността
В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до противоправно
поведение: занижен социален статус на част от семействата, конфликтна или криминогенна
семейна среда, дефицити в родителския капацитет, подценяване на образованието, нарастващ
процент на младежката безработица.
ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и
оперативното взаимодействието между:
- Министерство на младежта и спорта;
- Министерство на образованието и науката:
- Общинска администрация – Видин;
- Регионално управление на образованието – Видин;
- Дирекция “Бюро по труда”- Видин;
- Училища;
- Общински съвет по наркотичните вещества, Общински младежки съвет за превенция на
зависимости Видин;
- Културни институции;
- Читалища;
- Спортни клубове;
- Неправителствени организации.
ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

Кметът на Община Видин осигурява отчетност, публичност и прозрачност на общинските
политики за развитие на младежта.
Работи в тясно сътрудничество с Министерството на образованието и науката, с
областния управител и с младежките организации, когато се разглеждат въпроси, свързани с
политиката за младежта.
Предоставя на областния управител Общинския годишен план за младежта и отчет за
изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на общината за
предходната година.
Общинският план за младежта за 2020 година е разработен въз основа на планираните
инициативи от Общинска администрация и всички институции, имащи отношение към
младежките дейности на територията на Община Видин. В периода на реализация на дейностите,
наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде
осъществявана от експерти на общинска администрация.
Сътрудничество с териториалните структури на централни държавни органи и
предоставяне на възможност за участието на младите хора при формулирането, изпълнението и
отчитането на общинските политики за развитие на младежта.
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ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
МЛАДЕЖТА

Изпълнението на плана ще се наблюдава текущо през годината чрез отчитане постигането
на индикатори:
 Брой изпълнени инициативи от младежкия календар за 2020 г.;
 Брой млади хора, участвали в дейностите;
Актуализацията на плана ще се осъществява:
 при необходимост, след съгласуване с различни държавни институции и органите
на местното самоуправление, неправителствени и младежки организации;
 след решение на Общински съвет - Видин за приемане на актуализацията.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА:

Интернет страницата на Община Видин;
Местните електронни и печатни медии;
Други подходящи форми.

-

ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
№

Наименование на дейностите

Срок

Изпълнител

Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното
развитие на младите хора
Специфична цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда
за качествен живот на младите хора в община Видин
1.

2.

3.

Предоставяне на възможност за стажуване
на млади хора в общинска администрация назначаване на експерти в Община Видин
по програма “Старт в кариерата”.

Съгласно
сроковете на
програмата

Организиране на информационни срещи и
специализирана младежка трудова борса и
тристранни срещи с работодатели от региона.

Съгласно
график за
провеждане на
информационни
срещи и
трудови борси
Прилагане на Насърчителни мерки по
м. януари – м.
Закона за насърчаване на заетостта.
декември

4.

„Мениджър за един ден” с участие на
ученици от учебните заведения на
територията на община Видин.

5.

Популяризиране на местното
самоуправление – Ден на отворените врати

съгласно датата
на
инициативата

12 октомври

ДБТ – Видин,
Общинска
администрация
ДБТ
РУО
училища

ДБТ – Видин,
Община Видин
Общинска
администрация,
училища,
„Джуниър
Ачийвмънт
България”
Общинска
администрация,
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на общинската администрация

училища

Използване на програма ,,Еразъм +“ и ОП
„Наука, образование и интелигентен
растеж“.

м. януари – м.
декември

Европейски
програми

Използване възможностите на:
- Филиал на Русенския университет „Ангел
Кънчев“;
- Други висши учебни заведения на
територията на страната.

м. януари - м.
декември

Използване възможностите на Център за
подкрепа на личностното развитие с
предмет на дейност кариерно ориентиране
и консултиране.
9. Дейности на младежкия медиатор,
индивидуална подкрепа от мениджър на
случай, индивидуално консултиране от
психолог, назначени по Националната
програма „Активиране на неактивни лица”.
10. Изпълнение на дейности по схема „Готови
за работа”.

м. януари - м.
декември

Общинска
администрация,
Областна
администрация,
РУ „Ангел
Кънчев”,
Държавни и
местни
институции,
Училища
Община Видин

6.

7.

8.

м. януари - м.
декември

МТСП с партньор
Община Видин
ДБТ - Видин

м. януари - м.
декември

ДБТ - Видин

Приоритет 2. Насърчаване на здравословен начин на живот
Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на
младите хора.
Специфична цел 2: Осигуряване на възможности за здравословен начин на
живот и превенция на негативни социални явления.
м. януари - м.
Община Видин,
на
11. Прилагане на Плана за действие
декември
ОбСНВ
дейностите и инициативите за превенцията
РЗИ - Видин
на ХИВ/СПИН, превенция употребата на
Училища
наркотици, алкохол и тютюнопушене сред
учениците.
12. Провеждане

на здравно-образователни
мероприятия и кампании сред младите
хора,
насочени
към
повишаване
информираността
по
въпросите
за
рисковите фактори за тяхното здраве и
профилактиката на социално-значимите
хронични неинфекциозни заболявания.

13. Беседи и индивидуално консултиране на

млади хора.

м. януари - м.
декември

м. януари - м.
декември

Община Видин,
РЗИ - Видин
Училища,
БЧК

Здравни медиатори
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14. Достъп до спортни обекти, съоръжения и до
други възможности за масов спорт.
15.

Провеждане на спортни прояви - ученически
игри, състезания, турнири и др.

16. „Мач на звездите” между СЕВЕРА и ЮГА

– запазената марка на Община Видин в
Националната Антиспин кампания.

м. януари - м.
декември
Съгласно
спортния
календар
01 декември 2020
г.

Община Видин,
Спортни клубове

Община Видин,
Училища
Лайънс клуб
Община Видин,
ОбСНВ,
Училища

Приоритет 3. Превенция на социалното изключване на младите хора в
неравностойно положение
Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в
неравностойно положение
Социални услуги
17. Използване възможностите на центровете
м. януари - м.
за обществена подкрепа, центровете за
декември
настаняване от семеен тип, центровете за
социална рехабилитация и интеграция,
защитените жилища за пълноценно
интегриране в обществото на младежите.
18. Прилагане на Механизъм за личната помощ

- Включване в Национални програми по
заетост с насоченост за младите хора в
неравностойно положение.

19. Включване на младежи в неравностойно

положение при отбелязване с различни
инициативи национални и
официални
празници.

Целогодишно

Община Видин

от м. април- м.
декември
(делегирана от
държавата
дейност)

Община Видин

м. януари - м.
декември,
съгласно
културния
календар

Община Видин,
НПО

Приоритет 4. Развитие на младежко доброволчество
Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството
Община Видин,
м. януари - м.
20. Организиране на благотворителни изяви –
БМЧК,
декември
базари, концерти, кампании и др.
НПО
училища
Община Видин,
21. Организиране на доброволчески акции
м. януари - м.
на младежи в сферата на социалните
БМЧК,
декември
дейности.
ОбСНВ
НПО
Информационен
22. Развитие дейностите на Информационен
м. януари - м.
център „Европа Директно – Видин”.
център „Европа
декември
Директно –
12

23. Насърчаване и подпомагане на младежкото

доброволчество
чрез
информационни
кампании, обучения, конкурси и др.
24. Доброволчеството

– мисия възможнаотбелязване на Международния ден на
доброволчеството.

м. януари - м.
декември
м. декември

Видин”
БМЧК,
НПО
Община Видин,
БМЧК,
НПО

Приоритет 5. Повишаване на гражданската активност, подпомагане
развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на
младите хора
Специфична цел 1: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване
на младите хора;
Специфична цел 2: Формиране на гражданското самосъзнание и насърчаване на
участие в обществения живот;
Специфична цел 3: Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на
свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения
25. Кампания за запознаване на младите хора с

м. януари - м.
декември

ОИЦ – Видин,
Информационен
център „Европа
Директно –
Видин”, НПО

26. Участия в общински, регионални,

национални, международни прояви,
конкурси, фестивали и други мероприятия.

Съгласно
Културния
календар и
туристическия
календар

27. Стимулиране на деца и младежи с изявени

м. януари - м.
декември

Община Видин,
Регионална
библиотека,
Читалища,
Училища,
Спортни клубове,
НПО
Община Видин,
МОН

28. Включване

м. януари - м.
декември

публичните институции и с правата им като
граждани на Република България и на
Европейския съюз.

дарби в областта на науката, изкуствата и
спорта, чрез стипендии, предоставени от
МОН.
на

младежи в различни
инициативи
при
отбелязване
на
национални и официални празници.

29. „The Bridge Fest” - Видин е младежки

Съгласно
културния
календар
18.07-26.07.2020

форум по изкуствата. Включва
работилници по визуални изкуства, музика
и танци и различни събития в рамките на
цяла седмица.

30. Използване възможностите и включване в

дейностите на Центъра за обучение,

от м. януари - м.
декември

Община Видин,
НПО
Училища,
Читалища
Община Видин,
ОбСНВ

Регионална
библиотека
„Михалаки
13

Георгиев“

изкуство и култура.
31. Фестивал на талантите „Цветове и

м. май

Община Видин
РУО

32. Организиране на Младежки фестивал

м. юли

Община Видин

До края на
2020г.
м. декември

Община Видин

усмивки“

33. Създаване на Фонд за младежки дейности
34. Церемония за награждаване на десетте най

добри спортитси и треньор на годината–
раздаване на отличия в две категории –
младша възраст (юноши и девойки) и
(мъже и жени) спортисти.

Община Видин,
Спортни клубове

Приоритет 6. Развитие на младите хора в малките населени места и селските
райони
Специфична цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение,
информация на младите хора в малките населени места
Училища,
м. януари - м.
35. Включване на младежи в читалищната
НПО,
декември
дейност.
Читалища
м. януари - м.
Читалища,
36. Насърчаване на инициативи на младежите в
декември
Кметства
малките населени места.

Приоритет 7. Развитие на междукултурния и международния диалог
Специфична цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение,
информация на младите хора в малките населени места
Община Видин
Основни
дейности,
свързани
с
м. януари - м.
37.
изпълнението на културния календар,
декември
Публични
плана за личностното развиите на
институции,
учениците
училища
НПО
38. Международен фолклорен фестивал

м. август

Община Видин

39. Отбелязване на 12 август - Ден на младежта

м. август

Община Видин

8. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността
Специфична цел: Формиране на информационна политика, насочена към
младите хора
14

40. Участие на млади хора, чрез организиране

м. януари - м.
декември

41. Информационни кампании за намаляване

м. януари - м.
декември

на програми и презентации за пътна
безопасност в училищата.

на агресията в училище.
Междуинституционален план за действие
за превенция на агресията и за засилване на
сигурността в образователните институции.

м. януари - м.
декември

Превантивна работа с младежи

м. януари - м.
декември

42. правонарушители

МКБППМН,
ОД на МВР
Видин, БЧК
Училища
МКБППМН при
община Видин,
ОД на МВР
Видин, БЧК,
Училища,
НПО в социалната
сфера
МКБППМН при
община Видин
ОД на МВР Видин

Провеждане на Общински интерактивни
игри
43. Предоставяне на индивидуални,

семейни или групови консултации за
превенция на рисково и девиантно
поведение.

м. януари - м.
декември

НПО в социалната
сфера

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Представителство на младите хора в местното самоуправление и в обществения живот.
2. Повишена активност и участие на младите хора в младежките обмени.
3. Успешна професионална и социална реализация на младите хора.
4. Създаване на добри условия за спортуване и осмислено свободно време на младежите.
5. Разширен обхват и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на
развитието на младите хора.
6 Увеличен брой младежките инициативи.
7. Повишен брой млади хора, практикуващи спортни дейности.
8. Повишено ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на
живот.
9. Повишена активна гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по
превенцията на зависимостите.
10. Наличие на стабилни и работещи модели за превенция на младежката престъпност.
11. Повишена активност и участие на младите хора в европейски и международни проекти и
инициативи.
12. Създадени условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки
инициативи.
13. Увеличен брой на доброволците в община Видин.

Общинският план за младежта за 2020 година е приет с Решение №32., взето с
протокол №3 от 09.03.2020 г. на Общински съвет-Видин.
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Използвани съкращения (абревиатури)
БЧК
БМЧК
ДБТ
Д „СП”
ЕС
КСУДС
МВР
МЗ
МКБППМН

Български червен кръст
Български младежки червен кръст
Дирекция Бюро по труда
Дирекция „Социално подпомагане”
Европейски съюз
Комплекс за социални услуги за деца и семейства
Министерство на вътрешните работи
Министерство на здравеопазването
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни

МОН
ММС
МТСП
НПО
ОБСНВ
ОДМВР
ОИЦ
ОПРЧР
ОПНИР
ОУ
РУО на МОН

Министерство на образованието и науката
Министерство на младежта и спорта
Министерство на труда и социалната политика
Неправителствена организация
Общински съвет по наркотични вещества
Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи
Общински информационен център
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Оперативна програма „Наука и интелигентен растеж“
Основно училище
Регионално управление на образованието към Министерството на
образованието и науката

РЗИ
РПУ
РУ
СУ
ЦНСТ
ЦОП
ЦРДУ

Регионална здравна инспекция
Районно полицейско управление
Русенски университет
Средно училище
Център за настаняване от семеен тип
Център за обществена подкрепа
Център за работа с деца на улицата
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