Приложение № 1
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
НА МЛАДЕЖТА ПРЕЗ 2016 г.
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
(приет с Решение № 54/28.01.2016 г. на Общински съвет – Лясковец)
Плана за младежта е неизменна част от Програмата за развитие на младежта в Община Лясковец за периода 2013 – 2016 г.,
като всяка година се определят дейности съобразени с целите на програмата.
В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта ежегодно до 31 януари се подготвя и утвърждава общински годишен
план за младежта за текущата година. Общинският годишен план за младежта е част от Общинската програма за младежта, чрез която
се изпълнява националната политика за младите хора, формирана според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на
европейската политика за младежта.
Общинският годишен план за младежта е разработен в изпълнение на Закона за младежта, Общинския план за развитие,
Общинската програма за закрила на детето и приоритетите за развитие на младите хора, заложени в управленската програма на
кмета на Община Лясковец.
Този план отразява изводи и насоки, формирани от Община Лясковец и младежките организации при изпълнение на
Общинската програма за младежта 2013 – 2016 г. отразява приемствеността при планиране на дейностите, промените и
допълненията. Общинският годишен план за младежта на Община Лясковец за 2016г. е структуриран според приоритетите в следните
ключови документи: Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която с инициативата „Младеж в
движение“ задава актуалната европейска доктрина, насочена към подобряване на образователните системи и улеснява навлизането
на младите хора на пазара на труда; Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври 2010г.; Закон за
изменение и допълнение на Закона на младежта.
АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЛАДЕЖТА.
Община Лясковец е една от малките община в България и попада в групата на т. нар. общини от селски тип, с общ брой на
населението към 31.12.2014 г. - 12 664 жители, от които 6061 мъже и 6603 жени, разпределени в 6 населени места, от които 7891
жители в града и 4773 жители на селата по данните на НСИ. Продължава процесът на демографско остаряване на населението
наблюдаван в страната, като община Лясковец не прави изключение. Естествения механичен прираст за община Лясковец е
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отрицателен, броя на родените за 2014 г. е 95 живородени, а броя на починалите - 267 жителя, което води до отрицателен естествен
прираст -172 ‰, данните са за 2014 г. на НСИ.
Процесът на демографско остаряване на населението са задълбочава. Това обуславя и намаляването на обхвата на целевата
група на настоящия план.
По данни на отдел „ГРАО” при Община Лясковец по постоянен адрес към 31.12.2015 г. младите хора между 15 - 29 години са
2057 жителя от населението на общината, като в град Лясковец са 1362 младежи, а за селата 695, от които в с. Джулюница - 257, с.
Добри дял – 204, с. Козаревец – 105, с. Драгижево – 79 и с. Мерданя – 50 младежа. Младите хора след 19 години, завършвайки средно
образование, заминават за други градове с цел продължаване на обучението си. От тях малка част се завръщат след завършване на
висшето си образование.
Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието – формално и неформално.
В Община Лясковец образователната система включва: 2 начални, 1 основно, 1 средно общообразователно училище, като две от
училищата са средищни, 1 детска ясла и 7 целодневни детски градини,.
Развитието на общинската образователна система (формалната) през последните години е насочена към: поддържане и
модернизиране, в т. ч и чрез енергийна ефективност, на материално-техническата база с цел създаване на по-добри материални
условия за качествен учебно-възпитателен процес; осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца и младежи
независимо от местоживеенето и етническата принадлежност; съобразяване на специалности и професии, предлагани в СОУ „Максим
Райкович”, с търсените на пазара на труд в общината и региона.
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. За община Лясковец по данни на НСИ през последните 3 учебни години
се наблюдава увеличаване на ученици от училище, 2011/ 2012 – 12 ученици, 2012/2013 - 20 и 2013/ 2014 г. - 22 ученика. На
територията на община Лясковец основна причина за това се явява емиграцията на ромските етноси в чужбина.
Общинските училища участват в национални програми и проекти на МОН:
- Национална програма „С грижа за всеки ученик”;
- Национална програма „Училището – желана територия”;
- Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училището”;
- Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”;
- Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”;
- Национална програма „Система за национална стандартизиране на външното оценяване”;
- Национална програма „На училище без отсъствия”;
Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична. След завършване на своето образоване те нямат трудов опит по
придобитата специалност и в редица случаи работодателите отказват да ги вземат на работа.
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Към 31.12.2014 г. безработните младежи до 29 г. регистрирани в Бюрото по труда – гр. Горна Оряховица са 53, а делът им в
общия брой на безработните в общината е 12,27‰ . Към 31.03.2015 г. безработните младежи регистрирани са 64, а относителният им
дял в общата безработица съответно е 13,7‰.
Ключов момент при създаването на възможности за младите хора да намерят своето място в обществото, да постигнат
икономическа независимост и да се развият, е намирането на подходящо работно място.
За противодействие на младежката безработица Общинска администрация Лясковец осигурява работни места по националните
и европейски програми за заетост на младежи до 29 години, като по Национална програма „Старт на кариерата” през 2015 г. e наела
на работа 3 младежи, от който 1 е останал на постоянен трудов договор.
Ползването на компютър и интернет е масово сред младото поколение. Ползването на интернет е едно от най-масовите
занимания на младежите в свободното им време. Интернет е преди всичко мястото за комуникация и социални контакти и се
използва вкъщи, в училище, на работното място и в интернет клубовете.
Всяко училище в общината разполага с добре оборудвани компютърни кабинети. С компютри разполагат и читалищата, където
младите хора разчитат на информация и интернет. Създадената мрежа от „Глобални библиотеки” на територията на общината
спомагат за по-добър достъп за информация. Младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди – проявяват интерес към
спортни клубове, самодейни състави към читалищата, извънкласни и извънучилищни форми.
В Община Лясковец функционират 6 читалища, като особено голяма е ролята на тези в селата, тъй като в малките населени
места няма много алтернативи за осмисляне на свободното време. В тях съществуват любителски колективи и клубове, в които
младите хора успешно пресъздават народните традиции и се превръщат в носители на нематериалното културно наследство.
Здравословното състояние на младежката възрастова група между 15 и 29 години не се следи отделно от това на цялото
население. Констатират се някои тревожни тенденции в поведението на младежите, опасно 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 от медицинските специалисти в здравните кабинети.
В превенцията на правонарушенията основна роля играе Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни и създадения към нея кабинет за социално приобщаване и консултации. Комисията работи в тясно
сътрудничество с органите и институциите, имащи отношение към социалната закрила на малолетни и непълнолетни на територията
на община Лясковец и Детска педагогическа стая към РУП – гр. Г. Оряховица.
През 2015 г. МКБППМН е образувала 41 възпитателни дела. Извършените противообществени прояви и престъпления се
изразяват преди всичко в кражби и дребни хулигански прояви. Въпреки тенденции на намаляването им все още са на лице фактори,
водещи до противоправно поведение на младежите: занижен жизнен статус на семействата, конфликтна и криминогенна среда,
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дефицити в родителския капацитет, подценяване на образованието, либерално отношения към отсъствията в училище от страна на
родителите.
ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА МЛАДЕЖТА.
№

Дейност

Срок за
реализация

Вид на дейността

Отговорна институция

Финансиране
на дейността

Приоритет I. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
Стратегическа цел : Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите
хора.
1.1 Реализиране на проект „Шанс
2016 г.
Обучение и стажуване по професия
КНСБ,
МТСП
за работа – 2016”
„социален асистент-подпомагане на Община Лясковец - партньор
деца”.
1.2 Реализиране на проект
2016 г.
Обучение и заетост на младежи.
Оперативна програма на
ОПЧР
„Обучение и заетост на
човешките ресурси,
младежи до 29 години”.
Община Лясковец.
1.3 Реализиране на проект
2016 г.
Подобряване достъпа до заетост
ЕВРИКА 3М ЕООД,
ОПЧР
"Активни за нашия регион".
като осигури устойчиво
Община Лясковец и
интегриране на пазара на труда на
Община Върбица.
младите хора, в частност на тези,
които не са ангажирани с трудова
дейност, образование и обучение и
младите хора от
маргинализираните общности на
територията на общините Лясковец
и Върбица. Дейностите по проекта
ще бъдат насочени към
идентифициране и мотивиране за
активно поведение на пазара на
труда на неактивни младежи, които
не са нито в образование или
обучение, нито в заетост,
включително не са регистрирани
като безработни лица.
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Не е
Организиране Информация и консултация на
СОУ „М. Райкович”
необходимо
на
младежите.
гр. Лясковец
финансиране.
информационн
и срещи с
работодатели.
Приоритет ІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
Стратегическа цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми на всички млади хора,
младежите с увреждания и от етнически малцинствени групи, насърчаване на здравословния им начин на живот.
2.1 Беседи и дискусии в
Лекции и консултации на младежи Община Лясковец, ЦСРИ.
Община
превенция към здравето на
Текущо през
в училищата в превес към
Лясковец.
младежите от различните
2016 г.
здравословен начин на живот в
етноси.
зависимост от възрастовата група.
Приоритет ІІІ. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
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.
3.1 Работа с деца и младежи
Текущо през
Превенция за социално
Община Лясковец, МКБППМН, Община
предразположени към
2016 г.
изключване.
ЦСРИ.
Лясковец.
различни зависимости и
вредни пороци.
Приоритет ІV. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене,
конкурентноспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.
4.1 Великденски празници –
2016 г.
Местна инициатива.
Община Лясковец, ЦСРИ.
Община
украсяване на яйца –
Лясковец.
декупаж.
4.2 Награди за изявени млади
Юни 2016 г.
Подкрепа на личностното развитие Община Лясковец.
Община
творци в различни области на
и обществена признателност.
Лясковец.
образованието.
4.3 Дискусии и беседи свързани с
2016 г.
Местна инициатива.
Община Лясковец, ЦСРИ, Клуб Община
майските празници: 6 май –
„Млад етнограф” при НЧ
Лясковец.
Гергьовден; 15 май –
„Напредък-1870”.
Световен ден на семейството;

1.4

Създаване ефективни връзки
и насърчаване на
сътрудничеството между
работодатели и училища.
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4.4

24 май- Ден н а славянската
писменост и култура.
Награди на РОТАРИ КЛУБ.

2016 г.

4.5

Конкурс за коледна картичка.

2016 г.

Регионална инициатива.

Община Горна Оряховица,
Община Лясковец.
Община Лясковец.

РОТАРИ КЛУБ

Популяризиране творческите
Община
заложби на младото поколение.
Лясковец.
Приоритет V. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към
основните демократични ценности и стандарти.
5.1 „Активни граждани –
03.07.2015 г. - Насърчи активното гражданство и
Читалище „Земеделец-1899”, с. Програма за
отговорни родители“
03.03.2016 г.
повиши гражданското участие при
Козаревец и Община Лясковец. подкрепа на
НПО в
вземане на решения на местно
България по
ниво, както и да се превърне
Финансов
читалището в село Козаревец в
механизъм на
генератор на идеи и граждански
Европейското
инициативи за развитието на
икономическо
селото.
пространство
2009-2014.

5.2

„Общински служител за един
2016 г.
Осигуряване на възможност за
Община Лясковец,
Община
ден” – популяризиране на
приобщаване на младите хора към СОУ „Максим Райкович”.
Лясковец.
местното самоуправление, по
отговорността на общинските
случай „Деня на българската
служители.
община” – 12 октомври.
Приоритет VІ. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ
Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в междукултурното и
международното младежко общуване.
6.1 „Да сбъдваме мечтите си
Изграждане на предприемачески и
заедно”
лидерски умения у учениците, както
Община Лясковец и Училищно
01.10.2015 г. - и развиване на речеви и
настоятелство при ОУ
ЦОИДУЕМ
30.06.2016 г.
комуникационни компетентности по
„П.Р.Славейков”
БЕЛ.
село Джулюница.
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Приоритет VІІ. ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в
правонарушенията, извършени от млади хора.
7.1 „Как да се предпазим от
2016 г.
Инициатива в превенция с
Община Лясковец съвместно с
опасностите в интернет
опасностите в интернет.
детска педагогическа стая към
пространството”.
РУП – гр. Г. Оряховица.
7.2 Консултации на младежи с
Текущи през
Инициатива в превенция на
Община Лясковец, МКБППМН.
девиантно поведение.
2016 г.
престъпността сред младите хора.

превенция на
Не е
необходимо
финансиране.

Община
Лясковец.

ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.
Изключително важно за ефективното реализиране на плана за действие е координацията и взаимодействието между общинска
администрация Лясковец и другите институции на територията на Общината и извън нея, имащи отношение към развитието на
младото поколение:
- Държавната агенция за младежта и спорта;
- Областна администрация Велико Търново;
- Община Лясковец;
- Кметствата на населените места;
- Неправителствени организации;
- Училища, читалища, спортни клубове;
- Представители на бизнеса ;
- Синдикални организации;
- Младежки организации;
ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА.
Дейностите по плана за изпълнение се популяризират чрез средствата за масово осведомяване.
Съгласно чл. 15, ал. 4 от Закона за младежта отчетността по изпълнението на дейностите заложени в Общинския план за
младежта за 2016 г. се извършва с срок до 31.01.2017 г. пред Областния управител на област Велико Търново.
Настоящия план няма претенции за изчерпателност и пълна всеобхватност. Същия е отворен документ и може да се допълва,
изменя и актуализира.
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РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ.
Източниците на финансиране за изпълнение на дейностите заложени в Плана са в рамките на одобрения бюджет на община
Лясковец, средства от проекти по различни оперативни програми на Европейския съюз, дарения от физически и юридически лица.
Общинския план за младежта 2016 г. ще бъде публикуван на сайта на Община Лясковец.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет - Лясковец
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