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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за младежта на Община Смолян е разработен в изпълнение на
Ревизирана европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и
регионите, чиито принципи са приети от Общински съвет – Смолян с Решение
№343/21.12.2001 г., Закона за младежта, Национална стратегия за младежта
(2012 – 2020) и Стратегия за младежта на Община Смолян 2014 г. – 2020 г.
Той е стратегически документ за разработване на конкретни мерки за работа с
младите хора, за тяхното развитие и реализация и определя основните цели и
приоритети на Община Смолян в областта на младежката политика. Насочен е към
подобряване качеството на живот на младите хора, чрез създаване на устойчиви
механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за
мобилизиране на потенциала на младeжите в развитието на България и Европейския
съюз.
Общинският план за младежта се стреми да осмисли свободното време на
подрастващите, да стимулира тяхната работа в атмосфера на толерантност,
освободеност и въображение, чрез поемане и изпълнение на отговорности.
Преодоляването на трудностите и работата в екип допринасят за личностното им
израстване, което носи усещането, че са направили нещо стойностно и създава
самочувствие с което да се почувстват пълноценни граждани.
Реализира се в партньорство с всички заинтересовани страни на местно ниво:
Община Смолян, Общински съвет – Смолян, училищни настоятелства, учебни
заведения, ученически съвети, Общински ученически съвет, Областен информационен
център – Смолян, читалища, неправителствени организации, работещи в областта на
образованието, културата и спорта, европроекти, екология и туризъм, БЧК, РЗИ,
МКБППМН, Превантивно-информационен център по наркотични вещества, бизнесорганизации, териториални структури на заинтересованите централни държавни органи
и др.
С настоящия план се създава възможност Община Смолян да гарантира
участието на представители на младите хора при формирането, изпълнението и
отчитането на общинските политики за развитие на младежта. Създава се възможност
Общината да кандидатства за целево финансиране по програми на Министерството на
образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, по програми на
Европейския съюз и др.
II. ВИЗИЯ
Визията на община Смолян е насочена към подобряване качеството на живот на
младите хора и на условията за успеха им, чрез устойчиви механизми за инвестиране в
младежта като значим социален капитал и за мобилизиране потенциала на младите
хора в развитието на община Смолян, България и Европейския съюз.
III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА
 Съответствие на програмите и услугите за младежи с националните,
европейските и международните стратегически документи
 Законосъобразност
 Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички
групи младежи
 Ефективност и ефикасност на младежките проекти и инициативи
 Многосекторен подход
 Равен достъп за всички младежи
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 Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи,
младежки проекти и инициативи
 Професионализъм при управлението на услугите за младежи
 Ефективност, прозрачност и икономичност при усвояването на финансовите
средства
 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги
 Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално
ниво с участието на всички заинтересовани страни
IV. 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.
V. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА
СМОЛЯН
Едно от най-големите предизвикателства пред институциите, в условията на
динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се
емиграция на млади хора в чужбина е да мотивират младите хора да се реализират в
България, да се създаде стабилен социален и икономически климат, мотивиращ
младежите да останат в страната. Като най-характерна черта сред младите се очертава
стремежът към независимост и самореализация, вземане на самостоятелни решения и
индивидуален подход към живота.
1. Демографска реалност
Отново на преден план се наблюдава отливът на младежи от общината. Найвече това се дължи на липсата на работа, особено в селата. В резултат на това,
голяма част от младите хора емигрират в чужбина, като много от тях никога не се
връщат в България. Това са хора, които са инвестирали средства за обучението си в
страната, но останали нереализирани на пазара на труда в родината си, са избрали да
работят за чужди икономики.
2. Формално и неформално учене
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, което води до незавършено основно
образование, а вторият - с невъзможността за реализиране на пазара на труда в
страната на високообразовани млади специалисти. Всяка година, училищата в
община Смолян сформират все по-малко на брой паралелки.
На територията на община Смолян функционират две висши учебни заведения,
тринадесет общински училища, пет професионални гимназии, дванадесет детски
градини, както и Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски
комплекс Смолян и ЦПЛР - Ученическо общежитие „Васил Димитров" - гр. Смолян.
Популярността и признаването на неформално обучение са ограничени.
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3. Младежка заетост
От изключителна важност за задържане на младите хора е създаването и
запазването на добри условия за реализация в трудовата и социалната сфера.
Поради несъответствието на квалификацията на безработните лица с изискванията
на работодателите се задълбочава дисбалансът между търсенето и предлагането на
работна ръка. В повечето случаи младите хора нямат практически и трудов опит по
придобитата специалност след завършване на своето образование и трудно се
включват на пазара на труда. Не е наложена все още практиката на работодателите
да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители.
Младите хора се превръщат в потенциален ресурс на заетостта в „сивата част“ на
икономиката. Недостатъчните професионални умения и практика в реална среда и
невъзможността за професионален избор на учащите от най‐ранната възраст,
принуждават част от завършилите училище да започнат “първата възможна работа”,
най‐често в сферата на услугите, търговията и обслужването, без изисквания към
условията на труд. Условията на труд и липсата на добро заплащане демотивират
голяма част от младите хора.
Регистрирани безработни младежи до 29 години в Дирекция
"Бюро по труда" - Смолян на територията на община Смолян
през 2019 г. са 257 лица, като от тях:
69 бр.; 32%

висше образование

147 бр.; 68%
средно образование

Регистрираните младежи в гр. Смолян за 2019 г. са 199 лица, като от тях:

средно образование

107 бр.

брой младежи
с висше образование

57 бр.

0 бр. 20 бр. 40 бр. 60 бр. 80 бр. 100 бр.120 бр.
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16 бр.

15 бр.

14 бр.
12 бр.
10 бр.
регистрирани младежи
8 бр.

7 бр.
6 бр.

с висше образование

6 бр.

6 бр.

5 бр.

със средно образование

4 бр.
4 бр.

3 бр.
2 бр.

2 бр.

1 бр. 1 бр.
0 бр.

1 бр.

с. Широка лъка

с. Търън

0 бр.
с. Смилян

с. Момчиловци

Безработни младежи в по-големите села, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ за 2019 г.

4. Икономическа активност и предприемачество
По отношение на икономическата активност може да се твърди, че
предприемаческата култура и инициативност на младите хора са в начален етап.
Младите хора се нуждаят от по-голяма подкрепа както при стартирането, така и
при развиването на самостоятелен бизнес, въпреки добрите практики и модели по
проекти и програми, които ги насърчават.
Редица неправителствени младежки организации, опериращи на територията
на Община Смолян са активни в изпълнението на различни проекти, с които
стимулират предприемаческата активност на младежите чрез организиране на
различни обучения, семинари, обмяна на опит с организации от чужбина и други.
Косвено тази дейност се подпомага от общината чрез осигуряване на
помещения или друга подкрепа, както и чрез младежкия фонд.
Тук може да споменем и традиционното домакинство на Община Смолян на
инициативата – „Мениджър за един ден”, която се проведе на 08 ноември 2019 г. и
даде възможност на осем ученици от Профилирана природо-математическа
гимназия „Васил Левски”, Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“,
Езикова гимназия „Иван Вазов“ и Професионална гимназия по техника и
технологии „Христо Ботев“ да съпреживеят един реален работен ден от
управлението на администрацията и да заемат ключовите постове на кмет,
заместник-кметове, секретар, главен архитект, директори на дирекции.
През изминалата година Община Смолян предостави възможност на трима
кандидати на възраст до 29 години да стажуват в Общинска администрация –
Смолян по националната програма „Старт на кариерата“, разпределени в дирекции
„Международни проекти, програми и обществени дейности“, „Финансово
счетоводна дейност, наеми и бюджет“ и „Строителство, инфраструктура и околна
среда“ за период от 9 месеца.
5. Достъп до информация и услуги
Община Смолян има изградена добра културна инфраструктура в това
отношение – обществени библиотеки, музеи, читалища. Те изпълняват и ролята на
памет за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали,
свързани с историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на
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разнообразна информация те подпомагат хората да участват компетентно при
обсъждането и вземането на решения по ключови проблеми.
Чрез дейността на Областния информационен център – Смолян е разрешен
достъпът до информация за европейските програми. Въпреки масовото навлизане
на информационните технологии в бита и в работата, достъпът на младите хора,
особено на социално неравнопоставените и тези в селата, е все още ограничен.
По Национална програма ,,Активиране на неактивни лица“, към общинска
администрация – Смолян е назначен младежки медиатор, който има за цел да
информира, мотивира и активира младежи до 29 г., които не учат, не работят и не
са регистрирани в дирекция „Бюро по труда". Той провежда групови и
индивидуални срещи с тях, с цел предоставяне на съвети и насоки за безработните,
които имат нужда от помощ за търсене и намиране на работа, включване в
обучения за повишаване на квалификацията, помощ при изготвяне на CV и други.
Осъществява връзката между младежите и институциите, предоставящи социални,
здравни, образователни и други услуги. Основният подход за достигане до
неактивните млади хора е работа на терен. Важно е да се отиде на място в средата
на неактивните младежи (кафенета, барове, площади), където те се чувстват по
самоуверени и комуникацията с тях би била по – ползотворна. Тази практика е
ефективна и разпространена в другите европейски държави. Полезно ще бъде да се
направи „карта“ на обществените места и „календар“ на събитията, където се
събират младежите. Така много лесно могат да се откроят нуждите, които има
лицето и то да бъде консултирано и мотивирано по възможно най - добрия начин.
Всеки създаден контакт е възможност за разширяване на кръга от млади хора, с
които се работи, а предаването на информация „от уста на уста“ е силен
инструмент за достигане до повече хора. Социалните мрежи и интернет могат да
бъдат определени като един от най – кратките и ефективни подходи за достигане на
неактивни младежи. Младите хора са белязани от епохата на новите
информационни технологии. Те са част от „Поколението Z”. Общуват повече в
социалните мрежи и като че ли предпочитат посредствения чрез технологии
контакт пред директния, „лице в лице“. Социалните мрежи са естествена за тях
среда, в която създават контакти, търсят и споделят информация, общуват с
приятели.
Съгласно Наредбата за предоставяне на финансови средства от бюджета на
Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на
организации с дейност в сферата на младежките дейности, приета от Общински
съвет – Смолян с Решение № 533 от 21.11.2013 г., изменена и допълнена с Решение
№65/18.02.2016 г, Консултативният съвет по въпросите на младежта към Община
Смолян одобри седем проекта на стойност 3 416,96 лв. за 2019 година на
организации, работещи в сферата на младежките дейности.

Одобрени и финансирани проекти за 2019 година
№

1.

Кандидатстваща
организация
Сдружение
„Млади
изследователи за
младежко
развитие“

Наименование
на проекта

Цел на проекта

Настолни игри в
младежко
пространство на
сдружение
„Млади
изследователи за
младежко

Проектът цели да се предостави възможност
на младежите от Община Смолян, да се
ангажират с дейности, развиващи
капацитетът им като интелигентни, активни,
творчески и креативни личности.
Младежкото им пространство да се обогати с
образователни и занимателни игри, които да
допринесат за развитие на творческия и

Финансиране
от Община
Смолян

500,00 лв.
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развитие“

Интерактивна
игра-събитие
„Преоткрий
Смолян“

2.

Сдружение
„Криле от
светлина”

3.

Патриотична
Сдружение „НИЕ“ инициатива за
3-ти март

4.

Клуб на
професионалните
готвачи - Смолян

5.

Сдружение
„Млади
изследователи за
младежко
развитие“

Осмомартенска
закуска за мама!
Поредица от
инициативи и
симулации на
Европейски
парламент в
младежки
център на
сдружение
„Млади
изследователи за
младежко
развитие“

6.

Открит урок –
Бита и
снаряжението на
българите през
ранното
Сдружение „НИЕ“
Средновековие и
семинар по
Социалнопомощна
дейност

7.

Сдружение „Фън
ин дъ Маунтин”

Ден на
революцията в
храненето

интелектуален потенциал, както и да го
превърнат в още по-приятно и уютно място
за неформални срещи и дебати.
Целта на проекта е младите и талантливи
хора да успеят да канализират енергията си в
полза на обществото чрез подходящи
пространства за себеизяви, да бъдат
въвлечени в смислени и полезни дейности,
придобиване на знания, относно културноисторическите обекти на територията на град
Смолян. Фокусът е поставен върху
опознаване на историята,
забележителностите и уникалните места в
централната градска част на Смолян.
Целта на проекта е да покаже разбирането на
младите хора от град Смолян как е
необходимо да се отбелязва и празнува
Националният ни празник – 3-ти март.
Фокусът е поставен върху идеята да се
възпитат младите хора на патриотизъм и
родолюбие.
Целта на проекта е децата да получат шанс за
изява чрез придобиване на кулинарни умения
и да покажат отношение към празника на
мама (8-ми март).
Проектът цели да бъде направена кампания с
идеята да бъдат информирани младите хора
какво е Европейски съюз, какви са
институциите и как функционират.
Младежите да бъдат активни.

500,00 лв.

425,00 лв.

499,96 лв.

500,00 лв.

Проектът цели да се представи по атрактивен
и иновативен начин бита, културата и
снаряжението на българите от ранното
Средновековие пред голям брой ученици от
горен курс от град Смолян, като по този
начин се предизвика интересът им към
българската култура и история.
Семинарът по Социално-помощна дейност
цели да подготви младежите за работа с
правилен подход към деца и хора с
увреждания с цел по-лесната интеграция на
такива хора в нашето общество.
Проектът цели да се популяризира
здравословното и пълноценно хранене чрез
организиране на работилници с деца и
родители.

492,00 лв.

500,00 лв.
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6. Гражданска активност
Младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди – събирания с
приятели, спортни мероприятия, интернет форуми и чатове. Въпреки това, те
проявяват активност по теми свързани с екологията и човешките права, които
засягат чувството им за справедливост. Ръководството на Община Смолян
осъществява срещи с групи младежи и младежки неправителствени организации,
на които са разисквани специфичните им проблеми и са набелязвани мерки за
решаването им.
Участието на младите хора в процеса на взимане на решения по проблеми и
въпроси, важни за тяхното бъдеще, членството им в различни младежки
организации, включването им в различни инициативи допринасят за социалното и
трудовото им развитие.
От месец юли до месец август през изминалата година се проведе младежката
кампания „Мисия Смолян”, в която младите хора взеха активно участие в
облагородяването, почистването и разкрасяването на град Смолян и селищата в
общината.
През 2019 г. Община Смолян кандидатства с проектно предложение
„Създаване на Младежки център МОГА – Смолян“ по процедура „Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество“, Финансов механизъм на ЕИП и
Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Проект „МОГА - Младежка Областна
Гражданска Асамблея“ предвижда създаването на нов съвременен младежки
център в Смолян, който да осигурява висококачествени услуги за младежи,
включително и на тези от уязвимите групи. Предвижда се центърът да се помещава
в сградата на бивше професионално училище и след приключване на вътрешното
му преустройство ще има капацитет за ежедневно пребиваване на минимум 10
души обслужващ и поддържащ персонал, фитнес зала, конферентна зала, две
учебни зали, компютърна зала с маса за срещи, дневна, заседателна зала, стаи за
настаняване, кафе зала – бар, ресторант. Към момента все още няма окончателни
резултати от оценката на проектните предложения.
Община Смолян е партньор в проект „АГОРА - демократични ценности и
култура в Европа”, по програма „Европа за гражданите“. Проектът е насочен за
насърчаването на структурния диалог, на европейското гражданство и подобряване
на условията за демократично участие на ниво Европейски съюз на младите хора.
Диалогът ще осигури подобряване разбирането на младите участници за ценности
на ЕС като солидарност, свобода, единство, толерантност; повишаване на
осведомеността по въпроса за евроскептицизма; насърчаване на активното
гражданство и принос към процеса на вземане на решения на европейско и местно
ниво. Партньори по проекта са общини от Кипър, Португалия и Италия, като в
дейностите ще бъдат включени младежи и представители на младежките
организации от Смолян.
7. Младежко доброволчество
o Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да
нараства, все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности.
o Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите
хора.
o Механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество
като важна проява на солидарност и гражданска активност все още са неразвити.
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Като цяло доброволчеството дава множество възможности на младите хора да
изразят своя порив към хуманност и грижа за другите, както и да се утвърдят
общочовешките ценности сред младото поколение.
8. Здравословен начин на живот
Наблюдават се тревожни тенденции, относно нездравословния начин на живот
на младите хора. Увеличава се делът на младежите, които употребяват цигари,
алкохол, особено на възраст от 15 до 24 години и наркотични вещества.
На територията на община Смолян развиват дейност клубове в спортовете
футбол, волейбол, вдигане на тежести, ски, ориентиране, сноуборд, плуване,
спортни танци, тенис на маса, тенис на корт, хокей на трева и карате.
Функционират модерно обновени спортни комплекси - спортна зала, плувен басейн
и открити спортни площадки. Общината изключително много набляга и държи на
спорта, защото именно той е и едно от най-добрите средства за борба с алкохол,
цигари и други вредни навици. При желание, възможности за спортни занимания
има. За популяризирането на здравословния начин на живот сред младите хора се
организират информационни кампании, относно начина на хранене и поставянето
на спорта като приоритет. През 2019 година са проведени мероприятия по
превенция на рисковото поведение сред младежите (ХИВ/СПИН, тютюнопушене,
употреба на наркотични вещества и др.), доброволчески дейности, спортни
дейности и други, чрез съвместна работа с РЗИ – Смолян, Български червен кръст –
Смолян, Превантивно – информационен център по наркотични вещества и др.
Община Смолян взе активно участие в реализирането на общинския и
областния кръг на „Ученически игри“. Деца от всички смолянски училища и детски
градини взеха участие в лекоатлетическата щафета, която се организира
традиционно от общината, по случай 107 години от Балканската война и
Освобождението на Родопите.
За насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора Община
Смолян проведе:
- Турнир по мини футбол съвместно с РУО – Смолян;
- Турнир по тенис на корт;
- Велосипедно състезание, посветено на 18 юни – Празник на обединения
град Смолян съвместно с дирекция „Пътна полиция“ към ОД на МВР;
- Турнир по вдигане на тежести съвместно със Спортен клуб по вдигане на
тежести „Родопа“;
- Коледно състезание по плуване съвместно със Спортен клуб по плуване
"Смолян".
9. Младите семейства
Формалното и неформално учене, младежката заетост, както и икономическа
активност и предприемачество, оказват съществено влияние върху създаването и
съхраняването на едно бъдещо семейство. Тези фактори са ключови в етапа на
развитие на младежта. Липсата на който и да било от тях, води до предстоящи
негативни последици, като нарастване броя на разводите в младежка възраст,
нарастване на относителния дял на децата, родени извън брак, и на младите жени,
които са самотни родители.
Друг проблем сред младите хора остава продължителното им съжителство с
родителите, като основната причина за това е липсата на финансови възможности
да живеят под наем или да закупят собствено жилище.
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От м. февруари 2019 г. с решение на Общински съвет – Смолян се отпускат
финансови стимули за новородено или осиновено дете в семейства от Община
Смолян.
10. Социално включване на младите хора
Налице са ограничени възможности за професионална заетост на младежи с
увреждания. Когато не могат да намерят работа те се обезкуражават и това пречи
на тяхното социално включване. Община Смолян даде възможност на седем лица с
увреждания до 29 г. да работят по проект „Обучение и заетост за младите хора“ за
период от две години, като по-този начин ги насърчи да доказват себе си и да се
чувстват пълноценни хора.
През м. юли 2020 г. Община Смолян кандидатства пред ФОНД „Социална
закрила“ за осигуряване на технически средства (лаптопи, компютри,
мултифункционални устройства) за децата и младежите, настанени в социални
услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип – два центъра за
настаняване от семеен тип в гр. Смолян и дома за деца лишени от родителска
грижа в с. Широка лъка. Очаква се решение.
11. Младежка престъпност
Наблюдава се увеличение на престъпността и насилието в училищата като
цяло, въпреки въведените мерки за снижаване на насилието като поставяне на
охрана, видеонаблюдение и др. Най‐рисковите групи се оказват младите хора без
родителски контрол (отсъстващи родители, непълни семейства) и ранно
отпадналите от образование. Много ниска степен на доверие и респект има по
отношение на правоохранителните и правораздавателните органи сред младите
хора, което възпрепятства активното им участие в превенцията на престъпността.
Съвместно с Превантивно-информационния център – Смолян през 2019 г.
Община Смолян реализира следните мероприятия:
 Футболен турнир "Не на дрогата";
 Обучение с участието на П. Петков от СДВР "Животът е безценен, не го
заменяй за дрога“;
 Обучение за развитие на умения за идентифициране употребата на
наркотични вещества сред подрастващите в училище;
 Информационна среща – разговор "Опасностите при пушене на ел. цигара и
наргиле с ученици от основните училища";
 Информационна среща "Международен ден за безопасен интернет”;
 Обучение на доброволците на ПИЦ-Смолян "Трафик на хора А 21" .
За насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване,
толерантност и диалог през изминалата година Община Смолян съвместно с
МКБППМН отбеляза Световния ден на борбата с тормоза в училище – ден на
розовата фланелка.
12. Младите хора в малките населени места и селски райони
Привлекателните възможности за икономическа активност и професионална
реализация, достъпът до формално и неформално образование, професионално
образование и обучение, информация и консултиране на младите хора в малките
населени места и селските райони са недостатъчни.
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Подпомагана от Министерството на културата и Министерството на
образованието и науката, Община Смолян присъди през 2019 г. две стипендии и
еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби.
В резултат на дългогодишното сътрудничество и ежегодния обмен между
Община Смолян и Кишпещ, Унгария, група от 20 ученици от Община Смолян взе
участие в летен младежки международен лагер на езерото Балатон, Унгария в
периода от 21 юни до 30 юни 2019 г. По време на престоя си там те участват в
редица спортни прояви, запознават се с културните особености и характерни
традиции на Унгария. От 12 юли до 21 юли 2019 г. на посещение в Смолян идват
20 ученици от побратимената Община Кишпещ, Унгария. Гостите се запознават с
красотите на Родопите, с историческите и природни забележителности в областта.
Благодарение на съдействието на Община Смолян стана факт отбелязването на
юбилеи и тематични тържества на учебни заведения и неправителствен
организации, както и благотворителни концерти в подкрепа на пострадали от
бедствия семейства, болни деца и младежи, проведени в Родопски драматичен
театър „Николай Хайтов“.
След спечелен пpoeĸт WіFі4ЕU нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия, община Смолян
осигури четири зони за безплатен високоскоростен интернет на обществени места.
Зoнитe зa дocтъп ca:





гр. Смолян, бул. „България“ №71 - Стар център
гр. Смолян, ул. „Доктор Петър Берон“ - Спортни площадки
гр. Смолян, ул. „Доктор Петър Берон“ - Спортен комплекс (Старият
стадион)
гр. Смолян, бул. България №12 ж.к. Нов център - Родопски драматичен
театър

WIFI4EU е отворена мрежа, тя е със свободен достъп и не е необходимо
потребителите да се идентифицират по някакъв начин (например използване на
парола) за свързване.
С въвеждането в оперативна експлоатация на оборудването, община Смолян
изпълнява още един ангажимент към гражданите и посетителите на града - да имат
безплатен достъп до безжичен интернет на обществени места. Общината ще бъде
отговорна за финансирането на абонамента за интернет и поддръжката на
оборудването.
13. Управление на младежката политика
Община Смолян участва в реализирането на политиките за младите хора в
тясно сътрудничество между различните секторни държавни органи на централно и
областно ниво. Отбелязва се напредък в публичното предлагане на качествени
услуги, подкрепящи развитието на младите хора, особено услугите за свободното
време. Наблюдава се напредък в участието на млади хора в управлението на
младежката политика на национално, регионално, областно и общинско ниво.
VI. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ
ОБЩИНСКАТА
ПОЛИТИКА
ЗА
ПОСТИГАНЕТО ИМ

ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
МЛАДЕЖТА
И
МЕРКИ

НА
ЗА

Специфичните цели за провеждане на политиката за младежта на Община
Смолян са:
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1. Подобряването на достъпа до информация и качествени услуги чрез:
- Организиране на общински информационни кампании, насочени към
младите хора на територията на цялата община;
- Предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална,
систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща интересите и
потребностите на младите хора.
- Привличане на корпоративната среда за осъществяване целите на
младежката политика в страната;
- Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на
свободното време на младите хора;
- Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на
услуги за развитие на младите хора - професионални консултанти, юридически
лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации и др.
2. Насърчаване на здравословния начин на живот чрез:
- Организиране на информационни кампании относно начина на хранене и
двигателния режим на младите хора;
- Превенция на тютюнопушенето, употреба на наркотици и полово
предавани болести;
- Насърчаване на физическата активност на младежите и подкрепа на
спортни инициативи.
3. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение чрез:
- Популяризиране на целенасочени и качествени социални услуги;
- Провеждане на информационни кампании, относно възможностите за
трудова ефективност на хората с увреждания;
- Подобряване на архитектурната градска среда посредством различни
източници на финансиране;
- Превенция на социалното изключване на младежи на възраст от 18 до 29
години в неравностойно положение.
4. Развитие на младежкото доброволчество като движеща сила за личностно
развитие, мобилност, учене, конкурентноспособност, социално сближаване,
солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание чрез:
- Иницииране на повече доброволчески възможности за младите хора;
- Създаване на доброволчески инициативи за младежите като възможност за
личностно развитие, учене, социално сближаване и формиране на гражданско
самосъзнание.
5. Повишаване на гражданската активност цели осигуряване на възможности за
пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им
към основните демократични ценности и стандарти чрез:
- Прозрачност на местните политики по отношение на младежта –
организиране на дискусии, срещи, форуми по определени теми. Текущо проучване
на потребностите и проблемите;
- Насърчаване на младежите да бъдат активни граждани с ясна обществена
позиция;
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- Информиране на младите хора за дейността на Общинския съвет и
формирането на младежка политика;
- Осигуряване на възможност младите хора да участват в процеса на вземане
на решения, относно младежките политики;
- Насърчаване и подпомагане на развитието на младежките организации на
територията на общината;
- Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании;
- Задълбочаване контактите на смолянските младежки организации с такива
от страната и чужбина чрез работни срещи, семинари, изложения.
6. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора цели създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за
качествен живот на младите хора в Oбщина Смолян чрез:
- Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развитието на собствен
бизнес;
- Насърчаване на млади хора с изключителни постижения в областта на
иновациите и промотиране на техните успехи;
- Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез отворени
европейски програми;
- Организиране на младежки трудови борси, съвместно с работодатели и
други заинтересовани и компетентни страни;
- Създаване на възможности за стажове в общинска администрация на
студенти и ученици.
7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони чрез:
- Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация,
неформално обучение, културно изразяване и гражданско участие в селските
райони;
- Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местното
развитие и инициативни групи;
- Насърчаване на инициативи на младежите и техните организации в
малките населени места;
- Участие на младежки организации в опазване, подобряване и управление
на природното богатство като основа за устойчиво икономическо развитие;
- Подпомагане дейността на младежки организации в сферата на културата,
спорта и др.;
- Подпомагане на земеделски и неземеделски дейности - туризъм, занаяти и
други сред младежите;
- Проучване и обсъждане на възможностите за създаване на споделено
младежко пространство (клубове по интереси);
- Създаване на фейсбук страница с цел популяризиране на младежките
проекти и предоставяне на информация относно предстоящи събития.
8. Развитие на междукултурния и международния диалог чрез:
- Популяризиране възможностите за младежки обмени;
- Популяризиране на европейското сътрудничество в младежката сфера;
- Насърчаване и подпомагане на мобилността на младите хора;
- Стимулиране и подпомагане участието на млади хора в международни и
европейски инициативи.
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9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността чрез:
- Организиране на информационни кампании за превенция на
правонарушенията, извършвани от млади хора;
- Увеличаване броя на съвместните инициативи с МВР и училищните
ръководства, с младежи без родителски контрол (отсъстващи родители, непълни
семейства) и ранно отпадналите от образование;
- Провеждане на спортни прояви за превенция на младежката престъпност;
- Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи;
- Повишаване на културата за пътна безопасност сред младите хора.
VII. ПРЕДЛАГАНИ ДЕЙНОСТИ
Предложените дейности са изброени в Приложение №1.
VIII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ














Представителство на младите хора в местното самоуправление и в обществения живот
Успешна професионална и социална реализация на младежите
Увеличаване броя на спортуващите
Активно участие в социални и културни организации и проекти, осигуряващи
формирането на гражданско общество
Утвърдени европейски модели в младежката работа
Повишено ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин
на живот
Повишена активна гражданска позиция и включени на младите хора в дейности по
превенцията на зависимостите
Намаляване на младежката престъпност
Повишена активност и участие на младите хора в европейски и международни проекти
и инициативи
Активизиране на участието на младите хора при решаване на младежките проблеми
Създадени условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки
инициативи
Увеличен брой на доброволците в Смолян

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ
Постигането на изброените цели се осъществява чрез провеждане на заседания с
Консултативния съвет за младежта, регулярни срещи с младежи и неправителствени
организации, работещи в сферата на младежките дейности, други заинтересовани страни и
организиране на Дни на отворените врати.

X. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Кметът ръководи и координира дейностите по изпълнението на Общинския план
за младежта в община Смолян, който се приема с Решение на Общински съвет и е
отворен за актуализация при необходимост.
XI. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
НА ПЛАНА
След приемане на Общинския план за младежта от Общински съвет - Смолян,
същият се публикува на сайта на Общината в раздел „Младежки дейности“.
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XII. ФИНАНСИРАНЕ
-

Финансовите средства за изпълнение на Общински план за младежта се
планират ежегодно в рамките на годишния общински бюджет.
Финансирането се осъществява и със средства от фондовете на ЕС и други
програми.
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