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 2  УВОД Настоящият Общински план за младежта на община Главиница за 2018 г. е изготвен в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. Тези два документа формират държавната политика за младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие. Планът очертава общинската политика в младежката област, представя анализ на текущото състояние, както и действията, които трябва да бъдат предприети.  В Общинския план за младежта  са очертани всички дейности, инициативи и проекти на активните млади хора от общината организирани или не в младежки организации и НПО. ЦЕЛЕВА  ГРУПА  Дейностите в плана са насочени към подрастващите и младите хора на възраст от 15 до 29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална или културна принадлежност.  I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА Демографска характеристика  Община Главиница се състои от 23 населени места. Населението по постоянен адрес към 15.12.2017 г. e 14039 души. По данни на Националния статистически институт /2017 г./, броят на младите хора в община Главиница от 15 до 34 годишна възраст е представен в таблицата.                                                Възраст                                                                                                           Общо Общо Мъже Жени Общо на възраст 15 - 34 год.                                1 852                                              977                                           875 15-19 421 209 212 20-24 460 264 202 25-29 449 233 216 30-34 516 271 245  Образование, професионално ориентиране и реализация   На територията на община Главиница има 4 общински  училища, като от тях 2 са основни, 1 обединено и 1 средно училище, със специалности: в обединеното училище  – „автотранспортна техника” и „компютърна техника и технологии”; в средното училище – „софтуерни и хардуерни науки” и „механизация на селското стопанство”.  Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на живот В здравните кабинети в детските градини и училищата медицинските специалисти работят съвместно с РЗИ за промоция на здравето и профилактика на болестите и оказват първа долекарска помощ на децата и учениците. В училищата се изнасят лекции относно здравословния начин на живот и хранене. 



 3  В превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохолни и наркотични вещества се провеждат информационни  кампании в училищата.  Млади хора практикуващи спорт    На територията на община Главиница има един аматьорски футболен клуб „ФК Левски -  96” гр. Главиница, който се подпомага със средства от общинския бюджет.  Достъп до информация и услуги   Информационните технологии вече масово са навлезли в бита и в работата, поради което, младите хора използват ежедневно компютрите.   Община Главиница предоставя на своите младежи достъп до информация чрез Бюро по труда, Общинска администрация, читалищата и др.  Ролята на младите в превенцията на престъпността  В община Главиница действа Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица. За 2017 г. са  образувани четири възпитателни дела. МКБППМН работи активно с училищните комисии за първична превенция.  II. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА   Приоритет 1.  Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора и ограничаване на младежката безработица.   Специфична цел: Използване на оперативни програми и други източници на финансиране за личностно развитие на младите хора; Специфична цел: Намаляване броя на необхванатите и отпадащите ученици.  Приоритет 2.  Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. Специфична цел: Актуална и достъпна информация, насочена към широк кръг интереси и потребности.  Приоритет 3. Насърчаване за здравословен начин на живот. Специфична цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора; Специфична цел: Стимулиране на детски и младежки спорт.  Приоритет 4. Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение. Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение - младежи с увреждания;         - младежи, страдащи от различни зависимости;         - младежи в риск.  Приоритет 5. Развитие на младежко доброволчество. Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството;  Специфична цел: Стимулиране на доброволчеството сред младите хора, като движеща сила за личностно развитие, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.  



 4  Приоритет 6. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта и творческите умения на младите хора. Специфична цел: Насърчаване на гражданската активност ; Специфична цел: Съпричастност на младите в управлението на училищата.  Приоритет 7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони. Специфична цел: Осигуряване на достъп до информация  и обучение на младите хора в малките населени места.  Приоритет 8. Развитие на междукултурния и междуетническия диалог. Специфична цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толерантност и диалог.  Приоритет 9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. Специфична цел: Превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора.   III. ДЕЙНОСТИ – ПО ПРИОРИТЕТИ   Дейности Инициативи, кампании Отговорни институции Финансиране 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора    Използване на оперативни програми и други източници на финансиране за личностно развитие на младите хора;  Организиране на общински информационни кампании Община Главиница, читалища не е необходимо     Намаляване броя на необхванатите и отпадащите ученици.   Осъществяване на форми за ефективна работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават училище. Община Главиница Училища МКБППМН Здравен медиатор Отдел „Закрила на детето“ не е необходимо 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги   Актуална и достъпна информация, насочена към широк кръг интереси и потребности.  Своевременно обявяване на интернет страницата на общината за младежки проекти, програми, стипендии и др. възможности. Община Главиница  не е необходимо 3. Насърчаване на здравословен начин на живот    Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора  Информационна кампания за превенция на ХИВ/СПИН, „АнтиСПИН и антидрога” Училища, МКБППМН Здравен  медиатор не е необходимо  



 5      БЧК Беседи по повод: Месецът на трезвеността,  Световен ден за борба срещу наркоманиите- 26 юни,  Международен ден за борба с тютюнопушенето – 31 май. Община Главиница Училища МКБППМН  не е необходимо     Издаване на информационни материали МКБППМН БЧК МКБППМН Общински бюджет   Стимулиране на детския и младежкия спорт. Организиране на спортни инициативи и състезания  Община Главиница Училища  Общински бюджет   Организиране на прояви, посветени на Европейската седмица на спорта и физическата активност Община Главиница Училища Общински бюджет 4. Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение   Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение - младежи с увреждания; младежи, страдащи от различни зависимости; младежи в риск.  Развиване на услугите  за младежи –  Център за настаняване от семеен тип, Комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства и пълнолетни лица с умствена изостаналост. Община Главиница     Общински бюджет   Участие в общински конкурси за изработване на Коледни картички, сувенири, мартеници и др. Община Главиница, Училища, ЦНСТ -              с. М. Преславец   Общински бюджет  ,,Подари рокля” кампния за събиране на облекло за абитуренти в неравностойно положение. Община Главиница, читалищата по селата в община Главиница Не е необходимо 5. Развитие на младежко доброволчество   Популяризиране на доброволчеството Организиране на доброволчески инициативи от младите хора Община Главиница  Не е необходимо   Стимулиране на доброволчеството сред младите хора, като движеща „Деца обучават деца” доброволна Информационна кампания в Община Главиница, училища Не е необходимо 



 6  сила за личностно развитие, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.  училищата на Общината МКБППМН 6. Повишаване на гражданската активност на младите хора  Насърчаване на гражданската активност ; Осигуряване на представителство на младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво във взимането, изпълнението и оценката на решения, касаещи младите хора Община Главиница Общински бюджет   Съпричастност на младите в управлението на училищата Ден на самоуправлението- Ден за управление на училището от ученици Училища не е необходимо  Кампания за набиране на книги за читалищните библиотеки Община Главиница, Читалища  не е необходимо 7. Развитие на младите хора в селата на община Главиница   Осигуряване на достъп до информация  и обучение на младите хора в малките населени места Насърчаване и подпомагане на дейността на  читалищата, като културно информационни центрове Община Главиница, Читалища Общински бюджет  Организиране и провеждане на инициативи и информационни срещи за младите хора в общината в малките населени места, относно възможностите за обучение, квалификации, стаж и развитие.  Община Главиница Общински бюджет 8. Развитие на междукултурния и международния диалог   Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толерантност и диалог  Организиране на мероприятия и инициативи, с цел опознаване на  традициите и фолклора на различните етнически общности – Преглед на турската художествена самодейност; Преглед на българската художествена самодейност. Община Главиница, Училища, читалища Общински бюджет 9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността   Превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора  Организиране на информационни и образователни кампании –  „Не на агресията”, ”Толерантност на пътя” МКБППМН, Община Главиница  Общински бюджет МКБППМН   



 7  IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ Изключително важно за реализирането на посочените дейности в плана е взаимодействието между - Общинска администрация, Дирекция “Бюро по труда”- филиал Главиница, МКБППМН, училища и читалища на територията на Община Главиница.   V. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА Изпълнението на плана ще се наблюдава текущо през годината, чрез отчитане на постигането на индикатори: 
• Брой изпълнени инициативи; 
• Брой млади хора участвали в дейностите; Оценка на плана ще бъде извършена с изготвяне на отчет по изпълнение на  Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.  VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА: Дейностите за реализация на плана ще се популяризират на сайта на Община Главиница и подлежат на промени през годината, при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.     Общински План за младежта на Община Главиница – 2018 год. е приет с Решение № 340 от Протокол №39/26.02.2018 год. на Общински съвет – Главиница.            …………….. Месут Алиш /Председател на Общински съвет – Главиница/ 


