Приложение №1

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2021 г.
Предложение за дейности
Приоритет 1: Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора
№
Наименование на дейностите
Срок
Изпълнител
1 Предоставяне на възможност за стажуване на млади хора м. януари Община Смолян
в общинска администрация
м. декември

2

Популяризиране на местното самоуправление – Ден на
отворените врати на общинска администрация –
„Мениджър за един ден” с участие на ученици от
учебните заведения на територията на Община Смолян.

23 март

Община Смолян
Учебни заведения

3

Създаване на ефективни връзки и насърчаване на
сътрудничество между работодателите и учебните
заведения във връзка с преодоляване на младежката
безработица
и
професионалното
ориентиране.
Организиране на информационна среща на младежи с
работодатели и трудови борси
Създаване на споделено пространство за дистанционна
работа, включително подходящо и за стартиращи
предприемачи

м. януари м. декември

Община Смолян
Дирекция „Бюро по труда” Смолян
Учебни заведения
Работодатели

В процес на
изпълнение

Община Смолян

4

5

Реализиране на фонда за подкрепа на младежки м.януариинициативи с максимална сума до 15 000 лв.
м.декември

Коментар
Община Смолян се включи в
реализирането на Програма за
студентски стажове в държавната
администрация за 2021 г. по
инициатива на дирекция
„Модернизация на
администрацията“ в
Министерския съвет.
Състоя се на 23 март 2021 г.
Участваха 4 ученика, които заеха
позициите на кмет, секретар,
главен архитект и директор на
дирекция.

Пространството се намира в
сграда „Журналиста“ на стария
център, бившия Зоо магазин.
Готово е да посрещне първите си
ползватели. Предстои официално
откриване.

Община Смолян

1

Приоритет 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
№
Наименование на дейностите
Срок
Изпълнител
1 Съвместни мероприятия с неправителствени
м. януари Община Смолян,
организации, сдружения и др.
м. декември Превантивно–информационен
център по наркотични вещества
към Община Смолян /ПИЦ/,
МКБППМН, НПО, Областния
информационен център и др.

Оказване на съдействие при организиране на младежки
м.януари прояви на неправителствени организации и неформални м.декември
групи от млади хора.
Приоритет 3: Насърчаване на здравословния начин на живот
№
Наименование на дейностите
Срок
1 Състезание по стрийт фитнес
м. май
2

2

Провеждане на традиционен футболен турнир : „Не на
дрогата!“

м. май

3

Отбелязване на Световен ден без тютюнев дим

м. май

4

Обучения в спортни дейности – приключенски туризъм м. майПодготовка и подобряване на уменията на младежите
м. юни
за придобиване на квалификация.

Коментар
Община Смолян поддържа
страница във фейсбук – обща и
конкретна за младежките
дейности, в коята редовно се
публикува полезна информация.
Областния информационен
център предоставя актуална
информация за възможности за
финансиране на проекти
включително и на младежки
организации

Община Смолян

Изпълнител
МКБППМН към Община Смолян,
сдружение „Млади изследователи
за младежко развитие“

Превантивно –информационен
център по наркотични вещества
към Община Смолян /ПИЦ/
Превантивно –информационен
център по наркотични вещества
към Община Смолян /ПИЦ/
Училища
Община Смолян
Сдружение „Млади изследователи
за младежко развитие“

Коментар
Нуждаят се от подпомагане с
награден фонд, разрешение за
ползване на място за провеждане
на събитието. Сдружението ще
осигури цялата организация и
логистика.

Сдружението ще осигури двама
спортни инструктори, включени
в обученията с младежи и един
планински водач.
2

5

6
7

 Подкрепа и мотивиране на млади хора за
реализация в района на Смолян
 Развитие на туризма и квалификацията на
кадрите в сферата на туристическото предлагане.
 Подобряване на компетентността на младите за
възможностите в сферата на туризма
Традиционен турнир по тенис на маса
Организиране на общинско ниво - състезание с
колелета
Организиране и провеждане на кампании по повод 17
ноември – Международен ден без тютюнев дим.

Необходима им е финансова
подкрепа за
транспортни разходи, кетъринг,
наем на екипировка, хонорари на
инструктори.
м. септември Превантивно –информационен
център по наркотични вещества
към Община Смолян /ПИЦ/
м. октомври МКБППМН към Община Смолян
съвместно
17 ноември
Превантивно –информационен
център по наркотични вещества
към Община Смолян /ПИЦ/
1 декември
Превантивно –информационен
център по наркотични вещества
към Община Смолян /ПИЦ/

Събитието ще се проведе в
спортна зала - Смолян

Плувен басейн

8

Организиране и провеждане на кампания за
отбелязване на 1 декември – Световен ден на борбата
срещу болестта СПИН

9

Организиране и провеждане на Коледен турнир по
плуване

м. декември

10

Организиране обучения, срещи, инициативи,
кампании по превенция на зависимости с
доброволците на ПИЦ със други ПИЦ в страната.

2021 год.

11

Реализиране на дейности по национална програма за
превенция употребата на наркотични вещества под
кодово име :“Живот“ /8 – 11 клас/
Включване на младите хора при организирането и
провеждането на спортните прояви от Спортния
календар за 2021г. на Община Смолян

2021 год.

ПИЦ към Община Смолян
училища

съгласно
Спортния
календар за
2021 г. на
Община
Смолян

Община Смолян
Учебни заведения
МКБППМН към Община Смолян
Спортни клубове

12

Превантивно –информационен
център по наркотични вещества
към Община Смолян /ПИЦ/
Превантивно –информационен
център по наркотични вещества
към Община Смолян /ПИЦ/

Подсигуряване на наградния
фонд от МКБППМН към
Община Смолян

3

Приоритет 4: Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение
№
Наименование на дейностите
Срок
Изпълнител
1 Проект „Обучение и заетост за младите хора“
м. януари Община Смолян, Дирекция „Бюро
м. декември по труда“ - Смолян
2 Проект „Социално-икономическа интеграция на
Община Смолян
уязвими групи“, интегрирани мерки за подобряване
Асоциирани партньори: Агенция
достъпа до образование – компонент 2, финансиран по
по заетостта, РЗИ, Министерство
ОП „РЧР“ и ОП „НОИР“ – проектът предвижда
на образованието, Агенция за
партньорство между община, работодатели, НПО и
социално подпомагане
образователни институции. Дейностите са насочени
към уязвими групи включително младежи.
Приоритет 5: Развитие на младежкото доброволчество
№
Наименование на дейностите
1 Насърчаване и подпомагане на младежкото
доброволчество
2
3

Изработване на мартеници от доброволци от всички
образователни институции
Организиране и отбелязване на Международния ден на
доброволеца

Годишна награда на Кмета за принос към
доброволчеството
Приоритет 6: Повишаване на гражданската активност
№
Наименование на дейностите
1 Фотовойс

Срок
м.януари м.декември

Изпълнител
Община Смолян
НПО; БЧК

м. март

Всички образователни институции

5 декември

Превантивно –информационен
център по наркотични вещества
към Община Смолян /ПИЦ/
Община Смолян

4.

Срок
м. април –
м. май

Изпълнител
Община Смолян,
Сдружение „Млади изследователи
за младежко развитие“

Коментар

Коментар

Предложение от г-жа Софка
Иванова – общински съветник

Предложение от г-жа Софка
Иванова – общински съветник
Коментар
Инициативата ще даде
възможност на младите хора да
представят силните и слабите
страни на гр. Смолян чрез
снимки, които да бъдат
подредени в изложба,
придружена с текст. Целта на
проекта е да покажат как биха
4

искали да изглежда градът в
който живеят.
Община Смолян ще осигури
канцеларски и творчески
материали, а сдружението –
цялата логистика
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 Конкурс „Ако мога да прегърна някого“ – есе,
м. февруари МКБППМН към Община Смолян
видеоклип или рисунка
МКБППМН към Община Смолян
Сдружение „Млади изследователи
за младежко развитие“

Коментар

Осъществено е.
https://www.smolyan.bg/bg/news/v
iew/4870
Реализирано е.
https://www.smolyan.bgvesti.net/ne
ws/511534/kreativni-i-pouchitelnitabeli-byaha-postaveni-narazlichni-mesta-v-smolyan

3

Поставяне на тематични табели на възлови места в гр.
Смолян – мероприятие насочено към превенция на
вандалските прояви на младежите

м. март

4

Организиране и провеждане на лятна работа с ученици

5
6

Кулинарно шоу с учениците от ПГТС “Н. Й. Вапцаров“
гр. Смолян с доброволците на ПИЦ.
Изрисуване на метални спирки

7

Поставяне на арт инсталация в центъра на града

м. юни –
МКБППМН към Община Смолян
м. юли
РИМ „Стою Шишков“
м. септември ПИЦ към Община Смолян
ученици от ПГТС “Н. Й.Вапцаров“
м. май
Община Смолян,
Нуждаят се от подпомагане с
Сдружение „Млади изследователи награден фонд за артисти и
за младежко развитие“
материали /бои, спрейове, четки,
валяци/, като сдружението ще
осигури артисти.
м. август
Община Смолян,
Нуждаят се от финансова
Сдружение „Млади изследователи подкрепа и разрешение за
за младежко развитие“
поставяне на арт инсталацията на
подходящо място
5

Приоритет 8: Развитие на междукултурния и международния диалог
№
1
2

3

Наименование на дейностите
Срок
Изпълнител
Участие в провеждането на фестивала „Забранено за
м. септември МКБППМН към Община Смолян
възрастни“
Организиране и осъществяване на международни м.януариОбщина Смолян
младежки обмени с побратимени на Община Смолян м.декември
Побратимени градове
градове. (в зависимост от епидемиологичната ситуация)
Провеждане на структурен диалог, който е съсредоточен м.януарипроект „АГОРА - Демократични
върху дебата за евроскептицизма под надслов „Как м.декември
ценности и култура в Европа“

Коментар

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
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 (в зависимост от епидемиологичната
ситуация)

Приоритет 9: Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността
№
1

2

3

Наименование на дейностите
Организиране и провеждане на беседи, информационни
- срещи, разговори на теми свързани с наркотичните
вещества, опасности при употреба, състояния при
употреба в училищата на област Смолян.
Организиране и провеждане на кампания: „ Как да
сърфираме безопасно в интернет опасността, която ме
очаква там!
Отбелязване на Международния ден за съпричастност
със засегнатите от ХИВ/СПИН.

Срок
м. януари м. декември
м. февруари

Изпълнител

Превантивно-информационен
център по наркотични вещества
към Община Смолян

Коментар

Осъществено е.
https://www.smolyan.bg/bg/news/v
iew/4829

м. май
6

4
5
6

Отбелязване на 26 юни международен ден за борба с
наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици.
Подготовка и провеждане на „Поход за свободата“
срещу трафика на хора
Обучение на мултиплаер и превенция на зависимост и
взимане на наркотици. Човешка библиотека - за
наркомани и спомени за наркотици.
Предотваратяване и превенция на зависимости.
Намаляване на девиатното поведение на младежи в
община Смолян.

м. юни
м. октомври
2021 г.

Сдружение „Млади изследователи
за младежко развитие“

Обучението има за цел да се
повишат уменията и знанията на
младежите в разпознаване,
анализ и предотвратяване на
употребата на наркотични
вещества.
Сдружението ще осигури
специалист в сферата на
превенция от наркотични
вещества, обучител и младеж
спрял употреба на наркотични
вещества, а от страна на Община
Смолян се нуждаят да осигури
блог постове, посветени на
наркотиците и превенцията,
канцеларски материали, аудиовизуална техника, като за финал
съвместно със сдружението да се
направи видео за вредата от
използването на наркотиците.

Предложения, постъпили по време на сесия на
Общински съвет и приети за изпълнение
1.

2.

Изграждане и поддържане на младежки пространства –
зони на открито, чрез реализиране на графити „Улично
изкуство срещу вандализма“
Поставяне символите на града на подходящо място.
Да се направи регистър на младежките организации в
Община Смолян, който да бъде публично достъпен

Предложението е направено от
г-жа Софка Иванова – общински
съветник
Община Смолян в партньорство с
младежките организации
Община Смолян
7

3.

4.
5.

Мониторинг, предхождащ изготвянето на младежкия
план с представители на НПО, общински съвет и
представители на общината.
Организиране на изложение-панаир на младежките
организации.
Младежка трудова борса по инициатива на общината –
два пъти в годината

Община Смолян
Община Смолян в партньорство с
младежките организации
Община Смолян

Във връзка с епидемичната обстановка е възможно да бъдат променени датите или някои дейности да отпаднат.
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