ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
2022 г.
Община Полски Тръмбеш

№
Мерки/Дейности

Срок за
реализация

Вид на дейността

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: I. НАСЪРЧАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Оперативна цел : Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествено неформално обучение на младите хора.
1.1

Подкрепа за неформалното
обучение чрез разширяване
на мрежата от доставчици

Целогодишно

Организиране на
информационни срещи с
работодатели в региона, които
да насърчат участието на
младите хора в неформално
обучение и информално
учене.

Община
П.Тръмбеш

В рамките на
Утвърдения
бюджет на
Община
П.Тръмбеш

Брой участници

1.2

Насърчаване на интереса на
младите хора към развитието
на Община Полски Тръмбеш

Целогодишно

Срещи, разговори, дискусии

Община
П.Тръмбеш
Училища,
Читалища

Брой участници

1.3

Осигуряване на заетост на
младежи в програми и мерки
за заетост

Целогодишно

Заетост

Община
П.Тръмбеш
Д”БТ”

В рамките на
Утвърдения
бюджет на
Община
П.Тръмбеш
НПДЗ 2022;
ЕСФ

1.4

Насърчаване за качествена Целогодишно
професионална реализация

Създаване на благоприятна и
подкрепяща среда

Община
П.Тръмбеш

В
рамките
утвърдените

на Брой участници

Брой заети

1.5

на младите хора.

Училища,
Читалища

Насърчаване участието на
образователните институции
в оперативни, национални,
европейски програми и
други източници на
финансиране за личностно
развитие

Община
П.Тръмбеш
Д”БТ”
Училища

Целогодишно

Срещи, разговори, дискусии

бюджети
на
отговорните
институции
Национален
Брой участници
бюджет,
общински бюджет,
проекти, програми
на МОН и МТСП
ОП на ЕС

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ : ІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ПОДКРЕПАТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО НЕ УЧАТ И НЕ
РАБОТЯТ
Оперативна цел: Насърчаване на заетостта и обхващане на младите хора във форми на образование.
2.1

2.2

2.3

Провеждане на
информационна кампания за
възможностите за
финансиране на младежки
инициативи по оперативни
програми финансирани от
Структурни фондове на ЕС
Консултиране на
предприемчиви млади хора с
цел развиване на собствен
бизнес в Община Полски
Тръмбеш.
Насърчаване и подпомагане
на развитието на
талантливите млади хора в
областта на културата,
науката и спорта.

Община
П.Тръмбеш

В рамките на
утвърдения бюджет
на Община
П.Тръмбеш

Проведена
информац.
кампания

Консултиране

Община
П.Тръмбеш

В рамките на
Утвърдения
бюджет на
Община
П.Тръмбеш

Брой
консултирани

Осигуряване на подкрепа

Община
П.Тръмбеш,
читалища,
училища и
спортни
клубове в
общината

Общински бюджет

Брой
подпомогнати
млади хора

Целогодишно

Информиране

Целогодишно

Целогодишно

2.4

2.5

Повишаване
информираността на
младежите за възможностите
за обучение по професии и
професионални направления
чрез организирането на
подходящи инициативи
Организиране на
информационни срещи и
инициативи с младите хора
от малките населени места в
общината относно
възможностите на обучение,
квалификация, стаж и
развитие

Целогодишно

Срещи, разговори, дискусии

Община
П.Тръмбеш,
Читалища,
Училища

Целогодишно

Срещи, разговори, дискусии

Община
П.Тръмбеш,
Читалища,
Училища

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Проведени
информац.
кампании

Проведени
срещи и
инициативи

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: ІІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА АНГАЖИРАНОСТТА, УЧАСТИЕТО И ОВЛАСТЯВАНЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА
Оперативна цел: Повишаване на нивото на гражданска ангажираност на младите хора.
3.1 Насърчаване на
доброволчеството и
Целогодишно
Осигуряване на подкрепа
Община
В рамките на
Реализирани
регулиране на
П.Тръмбеш
утвърдения
доброволчески
доброволческите дейности
бюджет на
инициативи
чрез организиране на
общината
младежки информационни
кампании за популяризиране
на доброволчеството и
реализиране на
доброволчески инициативи
3.2

Ангажиране на
неорганизирани младежи в
различни форми на
гражданско участие,

Кампанийно през
годината

Насърчаване на
самоорганизирането на
младите хора

Община
П.Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет на

Реализирани
доброволчески

общината

инициативи

В рамките на
утвърдения
бюджет на
общината

Проведена
инициатива
„Кмет за един
ден” и
„Председател
ОбС за един
ден”

Община Полски
Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет на
общината

Брой младежи
работници,
трайно
ангажирани с
младежка работа

Организиране на ефективно
Целогодишно
Развитие на умения на
Община Полски
представителство на
младите хора
Тръмбеш
интересите на младите хора
във формирането,
изпълнението и оценката на
секторните политики на
общинско ниво.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ V. СВЪРЗАНОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ЕВРОПЕЙСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
Оперативна цел: Насърчаване на социалното включване на младите хора от уязвими групи

В рамките на
утвърдения
бюджет на
Община
Полски
Тръмбеш

Създаден
Общински
консултативен
съвет по
въпросите на
младежта

В рамките на
утвърдения
бюджет на
Община
П.Тръмбеш

Намален дял на
младежи,
попадащи в риск
от социално
изключване

3.3

доброволчество и младежки
дейности
Популяризиране на местното
самоуправление и местната
администрация – ден на
управлението на младите в
общината.

12.10.2022 година

Популяризиране на местното Община Полски
самоуправление
Тръмбеш

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІV. РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА
Оперативна цел: Създаване на механизъм за разпознаване и развитие на младежка работа и разпространението й.
4.1

Подкрепа за разпознаването,
развитието и утвърждаването
на младежката работа като
фактор за личностно,
социално и професионално
развитие на младите хора

Целогодишно

Повишена информираност
на младите хора за
възможностите от младежка
работа

4.2

5.1

Подкрепа за проекти и
инициативи, насочени към
младежи от уязвими групи в
риск от социално
изключване

Целогодишно

Използване на данни от
организации, работещи с
младежи от уязвими групи

Община Полски
Тръмбеш

Оперативна цел: Насърчаване на толерантност и ненасилие, превенция на агресия сред младите хора, включително и в онлайн пространствата
5.2

Подкрепа на информационни
кампании и младежки
обучения, свързани с
изграждането на толерантно
поведение и
противодействие на
агресивното поведение и
езика на омразата

Целогодишно

Повишени
компетентностите по
отношение на демокрацията,
правата на човека и
върховенството на закона

Община Полски
Тръмбеш
МКБППМН;
Училища;
РУП П.Тръмбеш

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Брой младежи,
обхванати в
дейности, за
противодействие
на език на
омразата

Организиране на
Целогодишно
Осигуряване на информация Община
В рамките на
Брой кампании;
информационни кампании
П.Тръмбеш
утвърдените
Брой обхванати
за превенция на
МКБППМН;
бюджети на
младежи
правонарушенията
Училища;
отговорните
извършвани от млади хора.
РУП П.Тръмбеш
институции
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ VІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН И ПРИРОДОЩАДЯЩ НАЧИН НА ЖИВОТ
Оперативна цел: Създаване на условия и насърчаване на младите хора към здравословен начин на живот, здравословно хранене, физическа
активност и спорт
5.3

6.1

6.2

Насърчаване и подпомагане
на сътрудничеството между
здравните специалисти,
младежките и спортните
клубове за утвърждаване на
здравословен начин на живот
сред младите хора.
Подобряване на достъпа на
младите хора до подходящи
за тях качествени услуги и до
съвременна научна
информация по въпросите за
сексуалното и
репродуктивното здраве,

Целогодишно

Насърчаване и подпомагане

Община
П. Тръмбеш;
Училища;
Спортни клубове

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Брой
мероприятия
Брой участници

Целогодишно

Осигуряване на достъп до
информация, насърчаване и
подпомагане

Община
П. Тръмбеш ;
Училища;
Читалища

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Брой
мероприятия
Брой участници

6.3

превенция на нежелана
бременност и на болести
предавани по полов път.
Реализиране на дейности за
младежки спорт и туризъм.

Осигуряване на подкрепа

Целогодишно

Осигуряване на подкрепа и
информация

Община Полски
Тръмбеш;
Училища;
Спортни клубове

Община
П. Тръмбеш;
Училища и
читалища в
общината
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ VII. НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРАТА И ТВОРЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ
Оперативна цел: Повишаване на достъпа до култура и нивото на културно участие на младите хора
7.1 Проучване и анализиране на Целогодишно
Осигуряване на информация Община
потребностите и желанията
за потребностите на младите П. Тръмбеш
на младите хора чрез
хора
провеждане на срещи с тях
7.2 Насърчаване и подпомагане
Целогодишно
Методическа помощ
Община
на читалищата като средища
П. Тръмбеш;
на информация в селата.
Читалища в
общината
6.4

Включване на младите хора
в дейности по превенции на
зависимостите

Целогодишно

Включване на младите хора
Целогодишно
в отбелязване на
международни и местни
празници в читалищата.
Оперативна цел: Насърчаване на лични творчески умения
7.4 Организиране на инициативи Целогодишно
и подкрепа на дейности за
повишаване на личните
творчески умения на младите
хора – общински и
7.3

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции
В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Брой
мероприятия
Брой участници

В рамките на
утвърдения
бюджет на
общината
В рамките на
утвърдения
бюджет на
общината

Брой изготвени
анализи

Насърчаване

Община
П. Тръмбеш;
Читалища в
общината

В рамките на
утвърдения
бюджет на
общината

Организиране на
инициативи

Община
П. Тръмбеш;
Читалища;
Училища

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Брой дейности за
превенция
Брой включени
млади хора в
дейностите.

Брой
подпомогнати
читалища за
участие и
реализация в
проекти
Брой
мероприятия

Брой
инициативи

национални състезания и
конкурси в областта на
изобразителното, танцовото
и театралното изкуство,
национални фестивали с
обхват фолклор и местни
традиции

Общинският план за младежта – 2022 г. е приет от Общински съвет Полски Тръмбеш с Решение №423 по Протокол №30 от 24.02.2022г.

Маринета Йорданова
Председател на Общински съвет-Полски Тръмбеш

