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2  I. Въведение  В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от глава Втора на Закона за младежта, ежегодно Кметът на общината подготвя, а общинският съвет приема Общински план за младежта. Този документ определя целите и приоритетите на политиката за младите хора на местно ниво. Общинският план за младежта се реализира в местната власт в лицето на общинска администрация и общинския съвет в партньорство с всички заинтересовани страни: училищни ръководства и училищни настоятелства, комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), читалища, както и всички работещи в областта на образованието, културата, спорта и туризма.   Състоянието на младите хора и мястото им в обществото са един от най-важните приоритети на общините. Активното участие на младите хора в решенията и действията на местно и регионално ниво е крайно необходимо в стремежа да се изгради по-демократично, всеобхватно и проспериращо общество. Проблемите на младежите, тяхната професионална реализация и мястото им в обществения живот са едни от важните приоритети за Община Главиница. Когато местните и регионални власти подкрепят и насърчават младежкото участие, те допринасят и за социалната интеграция на младите хора. Всяка политика или дейност, създадена с цел насърчаване на младежкото участие трябва да осигури културна среда на зачитане на младите хора и също така трябва да вземе под внимание разнообразните нужди, условия и стремежи на младото поколение. Общинския план за младежта на Община Главиница е разработен на основание Закона за младежта - от 20.04.2012 и  Националната стратегия за младежта 2010-2020.  Годишният план е документ за планиране на младежката политика на местно ниво и обхваща 2019 г., в рамките на която ще бъдат реализирани конкретни дейности по Програмата за младежта на Община Главиница /2019 – 2020/. Успешното реализиране на предвидените дейности ще доведе до постигането на целите, заложени в програмата и в Националната стратегия за младежта 2012 – 2020 г. Стратегическите цели на работата и дейностите за младите хора, са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, повишаване на гражданската активност, развитие на младежкото доброволчество.   II. Анализ   Община Главиница се състои от 23 населени места. Населението по постоянен адрес към края на м. декември e 13940 души. По данни на Националния статистически институт /2018 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 



3   Основа за социализирането и реализирането на младите хора е образованието. 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 учениците, а вторият – с невъзможността за реализиране на пазара на труда в България на високообразовани млади специалисти и оттук с мотивацията им да търсят професионална реализация извън страната.  Ранното отпадане на учениците от образователната система, липсата на завършено средно или висше образование са основни фактори, в резултат на които се стига до младежко социално изключване. Проблемите в образователната система оказват пряко влияние върху избора на младежите за бъдещето им кариерно развитие  и професионалната реализация в живота.  В Община Главиница образователната система включва 4 общообразователни училища в селата: 2 основни училища в с. Сокол и с. Стефан Караджа; 1 общообразователно училище в с. Зафирово; 1 средно училище в гр. Главиница; 1 детска градина с 16 филиални групи към нея.  Демографските промени изразени в намаляване броя на децата подлежащи на обучение, са причини да се формират маломерни паралелки в училищата.  В последните години се забелязва тенденция за по-строги мерки в образователната система за задържане на учениците в училище и намаляване на отпадналите младежи от училище. На територията на Община Главиница основна причина за това се явява емиграцията на ромските етноси в чужбина. Общинските училища и детската градина се включват активно в изпълнението на програми и проекти за по-качествен образователен процес; проекти, които създават условия за ангажиране на учениците в извънкласни дейности. Една част от младите хора продължават образованието си след седми клас в гр. Силистра и Тутракан.  III. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им: 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора.  В условията на пазарна икономика от най-важно значение за младите хора е предстоящото им трудово и социално реализиране.  Младежката безработица на територията на Община Главиница се обуславя от два фактора-младежите в трудоспособна възраст напускат общината, за да търсят реализация в чужбина и ниско ниво на образование и квалификация на част от младежите.  В действителност същностният проблем са младежите, които нито работят, нито учат, нито се квалифицират, както и продължително безработните.  Младежите, които напускат училище преждевременно, са една от главните причини за наличието на младежи с недостатъчна образователна подготовка, 



4  квалификация и умения. Това са млади хора  от семейства на безработни родители - не търсещи активно трудова заетост, ниско образовани или неграмотни, без умения и квалификация, които живеят в бедност или принадлежат към някоя от онеправданите обществени групи. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, намаляване на броя на отпадащите от училище и повишаване на процента на завършилите висше образование са сред основните цели, залегнали в общинската политика за младежта. Община Главиница, всяка година, съвместно с Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Тутракан реализира планове относно подпомагане заетостта на младежи по Национална програма „Старт на кариерата”. Съвместните действия бяха насочени към осигуряване на достъп на младежите до пазара на труда и включването им в различни инициативи за самостоятелна заетост. Безработицата засяга различна степен лицата в зависимост от тяхното образование. Голям дял на безработни в общината се наблюдава сред ромското население, които не са регистрирани в бюрото по труда и не търсят активно работа. Основно те разчитат на социални помощи от държавата, което води и до социална изолация на общностите. Към края на м. декември 2018 г. процентът на регистрираните безработни младежи е 25,7%.   2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги.  Информационните технологии навлизат сериозно в бита и в работата, достъпът до информация на младите хора е различен. Нерядко причината за това се крие в незнанието как да се търси полезна информация.  Почти всички населени места в общината, най-вече чрез читалищата, осигуряват безплатен достъп до интернет, но компютрите и интернет се ползват най-вече с развлекателна цел. В Община Главиница функционират 21 читалища. В тях съществуват любителски колективи, в които младите хора успешно пресъздават народните традиции и се превръщат в носители на нематериалното културно наследство. Достъпността до услуги в подкрепа на развитието на младите хора е на добро ниво. Предвидените дейности в тази насока са : - Проучвания на специфичните нужди на младото население в Община Главиница; - Предоставяне на съвременни и качествени здравни, образователни, социални и културни услуги.  3. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите.  На територията на община Главиница има един аматьорски футболен клуб „ФК Левски -  96” гр. Главиница, който се подпомага със средства от общинския бюджет. В отделните населени места има стадиони, спортни площадки като достъпа до тях е безплатен. Общинското ръководство се стреми да създава условия за развитие на масов спорт сред младите хора.  4.  Насърчаване на здравословния начин на живот.  



5  Здравословното състояние на младежта  в Община Главиница не се следи отделно от това на цялото население. Констатират се някои тревожни тенденции в поведението на младежите, опасни за тяхното здраве, като увеличаване употребата на алкохол и цигари, и снижаване възрастовата граница за употреба им. В училищата се организират информационни кампании – раздаване на информационни материали, брошури, представяне на презентации, свързани с борбата с тютюнопушенето и употребата на алкохол, борбата с наркотиците, борба с ХИВ/СПИН. Като цяло здравословното състояние на младежите в Община Главиница  е добро.   5. Превенция на социално вкючване на млади хора в неравностойно положение.  За младежите в неравностойно положение е трудно да се реализират на пазара на труда. Налице са ограничени възможности за професионална заетост, което води до тяхното обезкуражаване и трудно социално включване. Общинското ръководство се стреми да осигурява равен достъп до социални услуги.  Предвидените дейности в тази насока са: - Информиране на обществото за потребностите на младите хора в неравностойно положение и възможностите на различните социални програми и общностните инициативи за установяване на равни възможности за тях и социалното им включване и реализиране в областта на социалната икономика.  6. Развитие на  младежкото доброволчество.     Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Доброволчеството предоставя много възможности на младите хора да проявят хуманност  и грижа за другите, както и за утвърждаване на общочовешки ценности. Читалищата организират мероприятия, в които е подходящо участието на доброволци. Младежите с готовност се включват доброволно при необходимост от помощ. Предвидените дейности в тази насока са: - Популяризиране на ценностите на доброволчеството и подобряване на практиките на полагане и управление на доброволния труд в Община Главиница; - Медийно отразяване на организирани доброволчески кампании; - Увеличаване броя на младежи, участващи в доброволчески инициативи.  7. Повишаване на гражданска активност на младите хора.     Съвременните деца растат във време, когато се подменят и рушат ценности, когато светът се променя с невиждана досега динамика. Грижа и отговорност на всяко общество е възпитанието на достойни, честни, образовани и уважаващи законите млади хора. Все още младите хора предпочитат неформалната среда за общуване – събирания с приятели, спортни мероприятия, интернет форуми и чатове. От друга страна са активни по теми, значими предимно за младите като екология и човешки права, които засягат чувството им за справедливост. Като цяло нивото на участие на гражданските организации в обществения живот на Община Главиница е нисък. Тя е хаотична, единична и най-силно изразена в интернет пространството.   8. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни.  



6   Община Главиница попада в тази категория населени места и настоящият план е съобразен със спецификата на приоритетите и целите за провеждане на общинската политика за младежта. Съществуват недостатъчно привлекателни възможности за икономическа активност и професионална реализация на младите хора в малките населени места и селски райони. Предвидените дейности: - Подкрепа от страна на местните власти за развитие на средния и дребния бизнес в селските райони, с цел осигуряване на работни места на младите хора по селата; - Подпомагане на младите хора в участието им при организирането и изпълнението на общински мероприятия, като се концентрират върху най-актуалните за самите тях теми. Необходимо е по-голямо популяризиране на образователните програми, повишаване на активността и участието на младите хора от общините в тях.   9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.        Превенцията на престъпността е немислима без наличието на здраво гражданско общество, което да въздейства адекватно и да работи в синхрон с държавните структури. За целта младежите в общината трябва да бъдат приобщени към инициативи по превенция на престъпността. Организирането на информационни курсове в училищата на територията на Община Главиница за вредата от престъпността, наркотиците, алкохола и други бичове на общество биха оказали положително влияние при изграждането на активна гражданска позиция на младите хора по отношение на престъпността.   IV. Описание на дейностите, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта и Програмата за младежта на  Община Главиница 2019 – 2020 г.                                                                                                                                                                                                           Дейности Програми, инициативи и кампании Отговорни институции Период на изпълнение  1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора  1. Стажове, информираност и съдействие, работа по програми и проекти, насочени към безработни младежи до 29 г. Създаване на възможност за стажуване по стажантски програми, осигуряване на заетост на младежи по програми и проекти  Община Главиница, Бюро по труда  През годината 2. Подпомагане на младежки инициативи, свързани с отбелязването на Международни дни, културни и спортни мероприятия и др.; включване на младежи в Включване на младежки групи и индивидуални представители в културния и спортния живот в Община Община Главиница,  читалища, училища,  МКБППМН През годината съгласно културния календар 



7  мероприятия и инициативи от културния и спортния живот на общината, участие във фестивали, участие в празниците на общината  Главиница 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 1. Предоставяне на актуална и достъпна информация, насочена към широк кръг от интереси и потребности  Обновяване на интернет страницата на общината за младежки проекти, програми и др. възможности. Община Главиница   През годината 2. Конкурси в различни сфери на културата, науката и спорта, целящи подпомагането на развитието на младежите в повече и разнообразни насоки, както и вписването на деца от рискови групи в обществения живот   Провеждане на спортни мероприятия, литературни конкурси, музикални конкурси, художествени конкурси, театрални участия и др.  Община Главиница, училища, детска градина, читалища и др. През годината съгласно културния календар 3. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите 1. Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора; провеждане на спортни състезания, походи, празници и др. Провеждане на разнообразни спортни мероприятия: ученически игри, спортни състезания  Директори, учители по физическо възпитание, Община Главиница През годината 2. Създаване на условия за развитие на спорта сред младите хора Подобряване на съществуващата спортна инфраструктура, поддържане на зони за отдих Община Главиница През годината 4. Насърчаване на здравословния начин на живот 1. Здравна беседа-здравословно хранене и начин на живот; изложби на биопродукти; информация за превенция на простудни  заболявания; информация по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, превенция на болести, предавани по полов път; семинари и инициативи за борба със зависимостите.  Разработване и разпространение на здравна информация, беседи в читалищата,  училищата и детската градина  Читалиша, училища, медицински специалисти, МКБППМН   През м. април, беседи през летните ваканции 5. Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение 1. Информиране на обществото за потребностите на младите хора в неравностойно положение и възможностите на различните социални програми Организиране на срещи, водене на разговори с младежи ОбщинаГлавиница През годината 6. Развитие на  младежко доброволчество  Информационни Община През годината 



8  1. Насърчаване на младежите за участие в младежкото доброволчество кампании за популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска позиция и общественополезна дейност- „Да почистим България” Главиница,  читалища,  7. Повишаване на гражданска активност на младите хора 1. Подкрепа при създаване и дейност на младежки организации. Насърчаване на самоорганизирането на младите хора Община Главиница, училища През годината 2. Съпричастност на младите хора в управлението на общината Един ден, в който управляват младите - „Кмет и ръководство на община за един ден“ Общинска Администрация, Директор - СУ”В. Левски”                 гр. Главиница През годината 3. Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот- Участие на младежите в певчески и танцови състави, спортни клубове и други организации по интереси Осигуряване на възможности за участие на младежи в културни програми, изяви, конкурси, фестивали Община Главиница, читалища, училища През годината съгласно културния календар 8. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни 1. Проучване на потребностите, интересите и желанията на младите хора Провеждане на проучвания, анкети Община Главиница През годината 2. Насърчаване на инициативи в малките населени места - Участие на младите хора в провеждането на мероприятия, свързани с опазването на българските народни традиции и обичаи; - Участие в културно-просветни форми, организирани от читалищата Празници на местния бит и култура,   Община Главиница, кметства, читалища  През годината съгласно културния календар 3. Насърчаване и толерантност между отделните етнически общности  Запознаване с традициите и фолклора на различните етноси в общината; Включване на младежи от всички етноси в културни, образователни, спортни и други инициативи на общината; участие във фестивали Община Главиница, читалища, училища През годината 



9   9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 1. Превенция на правонарушенията, извършени от млади хора Информационнообразователна кампания на МКБППМН Председател МКБППМН През годината 2. Запознаване на родителската и учителската общност с новите явления и опасности пред младите хора Провеждане на лекции, беседи, разговори и родителски срещи, засягащи наболели проблеми като трафик на деца и хора, злоупотреба в интернет пространството, наркоза и др. Председател МКБППМН Класни ръководители През годината  V. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта.   1. Получаване и обобщаване на обратна връзка за младежките дейности в общината. 2. Анализиране на постигнатите резултати и набелязване мерки за преодоляване на възникнали проблеми. Общинският план за младежта за 2019 г. е разработен въз основа на планираните инициативи от общинска администрация, както всички институции, имащи отношение към младежките дейноти на територията на Община Главиница. Планът е отворен документ и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.  VI. Осигуряване на информация и публичност на плана                 Общинският план за младежта ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Главиница.       ……/пп/.…. Месут Алиш /Председател на ОбС – Главиница/   


