Програма
за младежта
на
община Минерални бани
за 2015г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ.
Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим европейско развитие на
България.
Настоящата програма за младежта 2015 г. се приема в изпълнение на Закона за младежта, който е
в сила от 20.04.2012 г. и Национална стратегия за младежта 2012-2020 г. Тези два документа формират
държавните политики за младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на
достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция
на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото
доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на млади хора в малките населени
места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята
на младите хора в превенцията на престъпността.
Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, както и
финансовите ресурси за реализирането й.
Изпълнението на поставените цели в Националната стратегия не биха могли да бъдат изпълнени,
ако не се постигне оптимална координация и взаимодействие между различните институции на
територията на община Минерални бани.
Основни теми и широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането
на многосекторен подход в изпълнението на програмата за младежки дейности чрез включване на
целенасочени дейности в подкрепа на развитието на младите хора в секторните политики и осигуряване
на възможности за конструктивен диалог с тях при формулирането, изпълнението и оценката на
младежката политика.
Общинската политика, насочена към младите хора, като ценен социален ресурс определя
обществените и институционалните нагласи, приоритетите, формулирането на комплексна и устойчива
визия по отношение на младешкия сектор в нашата страна.
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В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите промени и засилващата се
емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, които да мотивират младите
хора да се образоват и реализират в България, да търсят и получават изява, да имат самочувствие на
българи и европейци.
Населението на Община Минерални бани към 31.12.2014г. по статистически данни е 7 563 души,
от тях 1 321 са на възраст от 15 до 29 години. Тези данни са относителна величина, тъй като голяма част
от младежите на тази възраст учат и работят в големите градове и центрове на страната ни и извън нея.
Структурата на младежите в Община Минерални бани се разпределя по следния начин1:
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Относителния дял на младежите в общината е 18,23 % от общото население. Данните от таблицата
показват тенденция на запазване броя на младежката група както като цяло, така и по подгрупи.
За разлика от други региони към момента в училище не се наблюдава тенденция за отпадане от
системата на образованието, но проблем за общината е липсата на професионални паралелки съобразени
с пазара на труда, кадровото осигуряване и възможност за придобиване на професионална квалификация.
В повечето случаи младите хора завършват своето образование и придобиват професионална
квалификация, с която не могат да се реализират в общината .
Често младите хора изпитват липса на необходима информация за устройване на работа.
Няма наложена практика на работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на
младите работници и служители.
Голяма част от младите хора са демотивирани от предлаганото заплащане, както и от условията на
работа.
По данни за периода от началото на 2014г. до 30.06.2014год. регистрираните в бюрото по труда
безработни младежи на възраст до 29г. е 413 души. В сравнение с 2013г /386 души/, броят на
безработните младежи сравнително се запазва. От данните в таблиците може да се направят следните
изводи:
- Един от ключовите фактори, предопределящи младежката безработица е степента на
придобитото образование. Данните показват, че безработицата сред младежите с висше образование /97/е
по-ниска в сравнение на тези със средно и по-ниско образование.
-Краткия анализ на младежката безработица показва, че младежи с ниско образование остават
без квалификация и професия .

Показатели
1.Регистрирани
безработни
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Обобщени, предизвикателствата пред младежите в община Минерални бани са:
Заетост главно в ,,сивия” сектор на пазара на труда;
Липса на икономическа и социална мотивация за собствен бизнес и предприемачески
инициативи;
Недостатъчно развити публични услуги в подкрепа на младите хора;
Предпочитания за изява в неформална среда и липса на желание за формална изява на граждански
позиции;
Липса на достъп до информация за младите хора от малките населени места;
Липса на представителство чрез младежки съвети на общинско ниво;
Немотивираност на младите хора да участват в доброволчески дейности и акции;
Пренебрегване на здравословния начин на живот /хранене, спорт, опасности от полово предавани
болести, неупотреба на наркотици и др./ като ценност;
Липса на привлекателни възможности за реализация на младите в селата на общината;
Сътрудничеството между отделните институции при реализирането на младежките политики не е
достатъчно ефективно;

ІІІ. ВИЗИЯ.

Подобряване качеството на живот на младите хора и на условията за успех на
реализация на всеки млад човек на територията на община Минерални бани.
ІV.ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА
ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА.

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите
хора.

1.1.Стратегическа цел: Създаване на Общински младежки център в с. Минерални бани , който
да осъществява младежката политика, ще работи за всички млади хора без оглед на техните
етнически, политически, културни , образователни и социални проекти.
1.2.Стратегическа цел: Създаване на младежки организации на територията на община
Минерални бани.
1.3.Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за
качествена професионална реализация на младите хора в община Минерални бани.
Оперативна цел: Улесняване на прехода от образование към заетост
ЗАДАЧИ:
1. Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие на
младите специалисти в общинска администрация.
2. Насърчаване на работодателите да осигуряват възможности за повишаване на
квалификацията на млади работници и служители.
Оперативна цел: Насърчаване на икономическата активност на младите хора.
ЗАДАЧИ:
1. Разширяване на достъпа на младите хора до посреднически услуги за намиране на работа чрез
информиране и консултиране относно възможностите за мотивационно и квалификационно
обучение, изготвяне на индивидуални планове за действие, както и насочване към подходящи
свободни работни места, включително и по програми и мерки за заетост и обучение.
2. Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,
завършили основно, средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между
образование и заетост чрез средствата от Оперативната програма”Развитие на човешките
ресурси” по Европейския социален фонд.
3. Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развитие на собствен бизнес.
4. Насърчаване на млади хора с изключителни постижения в областта на иновациите и
промотиране на техните успехи.
5. Подкрепа за създаване на социални предприятия, обвързани с осигуряване на работни места
за младежи в риск.
6. Популяризиране на социалното предприемачество сред младите хора.
7. Създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика и насърчаване на
доброволчески и общностни инициативи, генериращи заетост за младежи от уязвимите групи.
8. Оборудване и адаптиране на работни места за младежи с увреждания.
9. Насърчаване
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предприемачество в предоставянето на услуги за развитие на младите хора.
Оперативна цел: Успешно съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора.
ЗАДАЧИ:
1. Развитие на гъвкави форми на заетост на младите хора ‐ споделяне на едно работно място,
работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време,
насърчаване на дистанционната работа и др.
2. Създаване на условия за баланс между професионалния и личния живот.
3. Продължаване на системните политики за равнопоставеност между половете в пазара на труда,
в икономическия, обществения и семейния живот.

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги.

2.1. Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на
пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и
интересите им.
Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора.

ЗАДАЧИ:
1. Публично подпомагане и предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи
актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и
потребности на младите хора.
2. Организиране на национални, регионални, областни и общински информационни кампании,
насочени към младите хора.
3. Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната
общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз.
Оперативна цел: Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа,
индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката възраст.
ЗАДАЧИ:
1. Публично подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и
общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения.
2. Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на
младите хора.
3. Гарантиране качеството на публично подпомагани услуги за развитие за младите хора.
4. Подобряване на достъпа на младите хора до интернет.
Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите
хора.
ЗАДАЧИ:
1. Насърчаване и подпомагане на развитието на талантливите млади хора в областта на
изкуството, науката, спорта чрез:
• улесняване на достъпа до нови технологии;
• подкрепа на младите таланти с интерес към хуманитарните, инженерните и точните науки и спорта.
2. Подпомагане развитието на млади български творци и участието им в европейския и световен
културен обмен.

3.Насърчаване на здравословен начин на живот.
3.1. Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора.
Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора.
ЗАДАЧИ:
1. Насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между младежките работници, здравните
специалисти, младежките и спортните организации за утвърждаване на здравословен начин на живот
сред младите хора.
2. Осигуряване на ефективно прилагане сред младите хора на Насоките на ЕС за физическата
дейност, особено сред младежите с увреждания.
Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора.
ЗАДАЧИ:
1. Създаване и прилагане на нови форми на здравно образование в училищата, както и насърчаване
на здравната просвета в читалищата, младежките средища, спортните и младежките организации,
включително и чрез развитие на подхода „Връстници обучават връстници”, с цел развитие на знания,

нагласи и умения за здравословен начин на живот, безопасно поведение и избягване на рискови за
здравето практики.
2. Подобряване на достъпа на младите хора до подходящи за тях качествени услуги и до съвременна
научна информация по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, превенция на нежелана
бременност и на сексуално предавани инфекции.
Оперативна цел: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.

ЗАДАЧИ:
1. Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на здравето, спорта и
физическата активност.
2. Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия спорт и туризъм.
3. Мотивационни и информационни кампании за повишаване на спортната култура на младите
хора.

4.Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно
положение.
4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно
положение – младежи в специализирани институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи
специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и други
групи младежи в риск.
Оперативна цел: Синхронизиране на младежката политика за лица в неравностойно положение с
политиките за закрила на детето.
ЗАДАЧИ:
1. Развитие на социални услуги (включително от типа подкрепа, придружаване, менторство),
подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в риск и синхронизирането им с политиките в
областта на закрила на детето.
Оперативна цел: Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното
включване на младежите в риск, повишаване на качеството на социалните услуги за младите хора в
неравностойно положение.
ЗАДАЧИ:
1. Насърчаване на сътрудничеството между социалните работници, младежките работници и
младежките лидери за приобщаване на младите хора в риск от социално изключване.
2. Подпомагане на социалната адаптация и повишаване на пригодността за заетост на младежите в
неравностойно положение.

5.Развитие на младежко доброволчество.
5.1. Стратегическа цел: развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за
личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между
поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.
Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството.
ЗАДАЧИ:
1. Удостоверяване и признаване на обучението, опита и уменията, получени от младите хора по
време на доброволческата дейност.
2. Въвеждане и поддържане на добри практики за управление на млади доброволци за набиране,
обучение, стимулиране, наблюдение и оценка, както и за признание на постиженията им.

3. Въвеждане на „доброволческа книжка” като официален удостоверителен документ за
обстоятелствата, свързани с доброволческата дейност на младите хора.
4. Правно регулиране на статута на доброволческите организации.
5. Установяване на стандартите за младежкото доброволчество и на публичен контрол в защита на
младите доброволци.
6. Насърчаване на младежкото доброволчество от държавата и общините.
Оперативна цел: Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора.

ЗАДАЧА 1. Насърчаване и подпомагане на участието на младежи от община Минерални бани в
доброволчески дейности в страната и чужбина.

6.Повишаване на гражданската активност .
6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в
гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти.
Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.
ЗАДАЧИ:
1. Насърчаване и подпомагане на развитието на младежките организации от държавата, общините,
бизнеса и обществото.
2. Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки инициативи.
Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение.
ЗАДАЧИ:
1. Популяризиране и обучение по защита на правата на човека, особено по въпросите на правата на
детето, дискриминацията, равнопоставеността между половете, трудовите права на младите хора.
2. Обучение на младежки лидери.
Оперативна цел: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във
формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на национално, регионално, областно и
общинско ниво.
ЗАДАЧИ:
1. Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местно, областно и национално
ниво и в гражданския контрол върху дейността на общинските и държавните органи, включително и чрез
кампании за връщане на доверието на младите хора в администрацията.
2. Стимулиране на участието на младите хора и техните организации в опазването, подобряването
и управлението на природното богатство.
3. Организиране на кампании и инициативи по актуални теми и в изпълнение на политиките на
Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН по отношение на младите хора

7.Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони.
7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките
населени места и селските райони.
Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация и на
младите хора в малките населени места и селските райони.
ЗАДАЧИ:
1. Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация, неформално обучение,
културно изразяване и гражданско участие в малките населени места и селските райони.
2. Електронно приобщаване на младите хора в малките населени места и селските райони.

3. Въвеждане на мобилни форми на младежка и социална работа за младите хора от малките
населени места, отдалечените и труднодостъпни райони.
Оперативна цел: Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местното
развитие.
ЗАДАЧИ:
1. Насърчаване на участието на младите хора и младежките организации в местните инициативни
групи.

2. Насърчаване на инициативи на младежите и техните организации в малките населени места и
селските райони.
Оперативна цел: Повишаване на икономическата активност и създаване на възможности за
професионална реализация на младите хора в малките населени места и селските райони.
ЗАДАЧИ:
1. Насърчаване на микропредприятия от млади хора за повишаване на заетостта в малките населени
места и селските райони.

8.Развитие на междукултурния и международния диалог.
8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да
участват пълноценно в междукултурното и международното младежко общуване.
Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и
диалог.
ЗАДАЧИ:
1. Насърчаване и подпомагане на опознаването на отделните етнически общности и техните култури
за стимулиране на толерантност, разбирателство и взаимодействие между общностите.

9.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността .
9.1 Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на
престъпността, особено в превенцията на правонарушенията, извършвана от младите хора.
Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организации и медиите в превенцията
на правонарушинията, извършвани от младежи.
ЗАДАЧИ:
1. Организиране на информационни и образователни кампании за превенция на правонарушенията,
извършвани от млади хора.
Оперативна цел: Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи.
ЗАДАЧИ:
1. Подобряване на достъпа до правосъдие и до качествена правна помощ за младежите
правонарушители.
2. Насърчаване и активно участие на младите хора, младежки лидери и организации в превантивни
програми и кампании.
Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора.
ЗАДАЧА
1. Организиране на информационни кампании и мероприятия.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ.
За постигане на целите и задачите, община Минерални бани ще работи съвместно и в тясно
сътрудничество с:

- Общински младежки център /ОМЦ/, който ще осъществява младежката политика, залегнала в
общинската програма за младежта за 2015г. ОМЦ ще работи за всички млади хора и ще
реализира културни, образователни, консултански и социални проекти.
- Формирания и ефективно функциониращ Общински младежки съвет с регламентирана местна
нормативна база – годишна програма, наредби и др.
- Партньорство между младежките организации и местната власт
- Партньорство между бизнеса, младежките организации и местна власт.

VI. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА.
Съгласно разпоредбите на Закона за младежта и конкретно чл.15 от него Общинската програма за
младежта се приема, наблюдава и отчита от Общински съвет – Минерални бани..
Актуализирането на програмата се осъществява чрез внасянето му от кмета на общината в
общински съвет и предварително съгласуване с общинския младежки съвет.

VІI. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОГРАМАТА.
Общинската програма за младежта и разработеният план за нейното изпълнение се публикува на
електронната страница на Община Минерални бани. При постъпване на предложения, същите се
разглеждат и при целесъобразност се предлага на ОбС за приемане и актуализиране на плана.

Настоящата Програмата е приета с Решение №830 от 26.01.2015г. по Протокол №52
от 26.01.2015г. на Общински съвет с. Минерални бани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :.....................................
/ Мехмед Лятиф /

