Приложение №1
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2020

Предложение за дейности
Приоритет 1: Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора
№
Наименование на дейностите
Срок
Изпълнител
Място/от какво се нуждаят/описание
1 Предоставяне възможност за стажуване на млади хора в
м. януари Община Смолян
общинска администрация
м. декември
2 Популяризиране на местното самоуправление – Ден на
м. ноември
Община Смолян
отворените врати на общинска администрация –
Учебни заведения
„Мениджър за един ден” с участие на ученици от
учебните заведения на територията на Община Смолян.
3 Трудова борса по проект „Готови за работа“
15 октомври Дирекция „Бюро по Ще се определи допълнително в зависимост
труда“ – Смолян
от епидемиологичната обстановка.
Община Смолян
4 Създаване на споделено пространство за стартиращи
В процес на Община Смолян
Стария център – сградата на бившия
предприемачи
изпълнение
Общински Народен съвет („Журналиста“)
Приоритет 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
№
Наименование на дейностите
Срок
Изпълнител
Място/от какво се нуждаят/описание
1 Обучение на полицейски служители, медицински
м. октомври Превантивно –
специалисти, служители в социални институции, ОДК,
информационен
възпитатели от ученически общежития обществени
център /ПИЦ/ по
възпитатели от МК
наркотични
вещества - Смолян
2 Популяризиране на дейността на Превантивно –
2020 г.
Превантивно –
информационен център – Смолян и обмен на добри
информационен
практики със ПИЦ от страната
център /ПИЦ/ по
наркотични
вещества - Смолян
3 Популяризиране на младежкото пространство
2020 г.
НПО
Наблюдават голям интерес на младежки
организации от цяла България. Всяка
седмица (дори в този момент) им гостуват
различни млади хора ,част от други НПО
структури. Желаят популизиране чрез
електрония билборд, разположен на ларгото
1

в Смолян.
4

Отпечатване на годишен календар за 2021 год. с
отбелязване на Световни дати

м. декември

Реализиране на фонда за подкрепа на младежки
м.януари инициативи с максимална сума от 8 000 лв.
м.декември
6 Оказване на съдействие при организиране на младежки м.януари прояви на неправителствени организации и
м.декември
неформални групи от млади хора.
Приоритет 3: Насърчаване на здравословния начин на живот
№
Наименование на дейностите
Срок
1 Организиране и провеждане на поход, посветен на
2020 г.
празника на гр. Смолян, с участие на ученици от ПГИ
„Карл Маркс“
2 Провеждане на спортни прояви /Ученически игри,
съобразно
лекоатлетическа щафета, Дни на предизвикателството и спортния
интензивното ходене и др.
календар
3 Организиране на тенис турнир
м. септември
5

4

Организиране и провеждане на Коледен турнир по
плуване

2020 г.

ПИЦ - Смолян
Община Смолян
Община Смолян

Изпълнител
МКБППМН към
Община Смолян

Място/от какво се нуждаят/описание
Подсигуряване на охрана за учениците

Община Смолян
Учебни заведения
МКБППМН
Превантивно –
информационен
център /ПИЦ/ по
наркотични
вещества - Смолян
Превантивно –
информационен
център /ПИЦ/ по
наркотични
вещества - Смолян
НПО

Подсигуряване на наградния фонд от
МКБППМН
Спортна зала Смолян

Плувен басейн

Стрийт фитнес състезания – доброволци от младежкото 2020 г.
Търсят вариант за намиране на награден
пространство са готови да помагат с организирането на
фонд, за да има и външен стимул за тези
събитието, което ще има голяма стойност за голям кръг
млади хора.
от младежи и техните родители
Приоритет 4: Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение
№
Наименование на дейностите
Срок
Изпълнител
Място/от какво се нуждаят/описание
1 Проект „Обучение и заетост за младите хора“
м.януари Община Смолян,
м.декември
Дирекция „Бюро по
5

2

труда“ - Смолян

Приоритет 5: Развитие на младежкото доброволчество
№
Наименование на дейностите
1 Насърчаване и подпомагане на младежкото
доброволчество
2 Организиране, провеждане и участие на доброволците
на ПИЦ – Смолян в обучения, срещи, инициативи,
кампании по превенция на зависимости

3

Организиране и отбелязване на Международния ден на
доброволеца – 5 декември

Приоритет 6: Повишаване на гражданската активност
№
Наименование на дейностите
1 Проект "Летни лагери за екологично развитие и
устойчиво опазване на околната среда чрез
къмпингуване в Родопа планина", който се осъществява
с подкрепата на Eвропейски корпус за солидарност.
Програмата включва експедиция в планината,
занимания около импровизиран палатков лагер, както
и “оцеляване” в природата, игри, беседи, и създаване на
нови приятелства. Практическите уроци за ориентиране
в планината, риболов, живот сред природата, начални
занимания по скално катерене, спелеология и игри с
въжени елементи са само част от заниманията
2 Регионална конференция съвместно с Национален
младежки форум. Подходяща е за:
- представители на младежки организации или
неформални групи,
- хора, които имат какво да кажат и искат да бъдат чути

Срок
м.януари м.декември
2020 г.

м. декември

Изпълнител
Община Смолян
НПО; БЧК
Превантивно –
информационен
център /ПИЦ/ по
наркотични
вещества - Смолян
Превантивно –
информационен
център /ПИЦ/ по
наркотични
вещества - Смолян

Място/от какво се нуждаят/описание

Срок
уикендите
до края на
2020 г.
/6-месечен
проект/

Изпълнител
НПО

Място/от какво се нуждаят/описание
Нуждаят се от материално обезпечаване
(шатри или ако има няколко броя палатки),
въвличане на младежи от нашата база данни
и известяване в сайта на община Смолян, че
сме партньори.
От тяхна страна предлагат много добра
реклама и видеа, които дори може да се
използват като туристически реклами.

Последната
седмица на
м. август

НПО

Гостуване на част от администрацията-кмет,
зам. кметове, ресорсни експерти

3

3
4
5

- активни млади хора живеещи в областите Смолян,
Пловдив, Пазарджик, Кърджали.
Възрастовото ограничение за участниците е от 15 до 35
години
Провеждане на пленер с учениците от СУ „Св. св.
Кирил и Методий“
Провеждане на общоградско състезание за рисуване с
графити
Конкурс на тема „Моят Смолян през 2050-та година“

м. септември МКБППМН към
Община Смолян
м. ноември
МКБППМН към
Община Смолян
Община Смолян
МКБППМН
2020 г.
НПО

Графити стени за изрисуване или арт пейки, които да
бъдат поставени на различни гледки в града
Приоритет 7: Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
№
Наименование на дейностите
Срок
Изпълнител
1 Подпомагане развитието на талантите, творческите
м. януари Община Смолян
умения и изяви на младежите – отпускане на стипендии м. декември
на ученици с изявени дарби и заели призови места на
национални състезания и конкурси
2 Съвместни мероприятия с НПО, сдружения,
2020 г.
Превантивно –
организации и др
информационен
център /ПИЦ/ по
наркотични
вещества - Смолян
3 Лятно кино или автокино
2020 г.
НПО
6

4

Провеждане на областно ученическо състезание по
безопасност на движението по пътищата за учениците
/5-7 клас/

м. октомври
- м. ноември

5

Мероприятие с всички училища на територията на гр.

м. ноември

Подсигуряване на място за провеждане на
мероприятието
Подсигуряване на място за провеждане на
мероприятието
Подсигуряване на наградния фонд от
МКБППМН
Предоставяне на няколко пейки, които да
бъдат изрисувани.
Място/от какво се нуждаят/описание

Допълнително провеждане на среща с
представител на община Смолян, с цел
съгласувателни мерки

МКБППМН към
Община Смолян,
РУО Смолян,
ОУ „Професор д-р
Асен Златаров“
Сектор „Пътна
полиция“ към ОД
на МВР, РЗИ и БЧК
МКБППМН към
Подсигуряване на зала 1 на Родопския
4

Смолян, свързано с посещение на театралната
постановка „Лоши деца“

Община Смолян

Приоритет 8: Развитие на междукултурния и международния диалог
№
Наименование на дейностите
Срок
Изпълнител
1 Международно обучение по Еразъм + TC
01.09 – 07.09 НПО
"EDUCATOR FOR CHANGE - STAY HUMAN!"
Ще гостуват обучители от 6 страни по темата
„Активно гражданство, демокрация и неформално
обучение“
2 Лятна академия за лидери на която ще бъдат изпратени Август НПО
над 50 младежи по различни проекти по Еразъм +
септември

3

4

Младежки форум „Младежи, учещи и/или работещи
зад граница – фактор за развитието на общественоикономическата система“, който ще се проведе в к. к.
Пампорово

9 - 13
септември

- Провеждане на структуриран диалог, който е 2020 г.
съсредоточен върху дебата за евроскептицизма под
надслов „Как изпълняването на европейските права
на гражданите се бори с тенденциите в
евроскептицизма. Солидарност на ЕС във времена
на криза“
- Двудневни
семинари
за
въпросите
на
ангажираността на младите към европейските
инициативи
- АГОРА – открит диалог - диалог в публично
пространство, който е насочен към провеждане на
симулация на демократичен процес при вземане на

НПО

драматичен театър „Николай Хайтов“

Място/от какво се нуждаят/описание
Посещение на представител на община
Смолян или тяхно посещение в областна
администрация
Ако Община Смолян има впредвид, някои
сериозни младежи, с които работи, може да
бъдат препоръчани, защото целта им е
разширяване досега и изпращане на повече
и различни младежи
Предлагат създаване на виртуално
пространство, където всички събития да
бъдат качвани, за да се създаде младежки
календар, които да се актуализира
постоянно и да бъде припознат от
младежите, тъй като имат изключително
много събития, до които достигат само
определена група от аудиторията.

проект „АГОРА Демократични
ценности и
култура в Европа“

5

решения, както по време на Древна Атина. По
време на АГОРА младите участници ще общуват с
академици, представители на местните власти и
местна общност
- Писане на доклади и презентации в Европейския
парламент
Приоритет 9: Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността
№
Наименование на дейностите
Срок
Изпълнител
1 Реализиране на дейности по национална програма за
2020 г.
Училища, ПИЦ превенция употребата на наркотични вещества 5 –7
Смолян
клас за обучение на класни ръководители,
педагогически съветници, психолози, родители
2 Реализиране на дейности по Национална програма за
2020 г.
Училища, ПИЦ превенция на употребата на наркотични вещества 8Смолян
11клас за обучение на педагогически съветници, класни
ръководители, психолози
3 Провеждане на беседа с учениците от 5, 6 и 7-ми
м. октомври МКБППМН към
класове във връзка с безопасното използване на
Община Смолян
интернет, кибер тормоза и трафика на хора
4 Подготовка и провеждане на Поход срещу свободата – 17 октомври ПИЦ - Смолян
Трафик на хора
5 Организиране и провеждане на кампании по повод 17
м. ноември
Училища, ПИЦ ноември – Международен ден без тютюнев дим
Смолян
6 Организиране и провеждане на кампания за
м. декември Училища, ПИЦ отбелязване на 1 декември – Световен ден на борбата
Смолян
срещу болестта СПИН
7 Организиране и провеждане на беседи, информационни 2020 г.
Училища, ПИЦ - срещи, разговори на теми свързани с наркотичните
Смолян
вещества, опасности при употреба, състояния при
употреба в училищата на област Смолян.
8 Месец на трезвеността
февруари
Превантивно –
2020 г.
информационен
център /ПИЦ/ по
наркотични
вещества - Смолян
9 Отбелязване на Международния ден за съпричастност
май 2020 г.
Превантивно –

Място/от какво се нуждаят/описание

Подсигуряване на зала в сградата на
Община Смолян
Пешеходна зона Смолян

Проведени са

6

със засегнатите от ХИВ.

10

Отбелязване на Световен ден без тютюнев дим.

май 2020 г.

11

Отбелязване на 26 юни международен ден за борба с
наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици.

юни 2020 г.

информационен
център /ПИЦ/ по
наркотични
вещества - Смолян
Превантивно –
информационен
център /ПИЦ/ по
наркотични
вещества - Смолян
(пешеходна зона гр.
Смолян)
Превантивно –
информационен
център /ПИЦ/ по
наркотични
вещества - Смолян
(Пред Родопски
драматичен театър)

Във връзка с динамичната ситуация относно развитието на пандимията COVID-19 е възможно да бъдат променени датите или някои
дейности да отпаднат.

7

