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І. ВЪВЕДЕНИЕ:
Настоящият Годишен план за младежта 2016г. е разработен в изпълнение на
Закона за младежта / чл. 15 и чл.16 от Закона за младежта, приет на 20.04.2012г. от
НС на Република България/, както и в съответствие с изискванията на Националната
стратегия за младежта (2010-2020), формиращи държавните политики за младите хора
в съответствие с приоритетите за тяхното развитие.
Настоящият документ се приема за 2016 г. и определя целите и приоритетите
на общинската политика за младите хора, като в процеса на изпълнение той може да
бъде актуализиран в зависимост от постигнатите резултати и евентуалните промени,
които биха могли да настъпят в Стратегията за
младежта на област с
административен център Варна.
1. Демографска перспектива
Според преброяването от 2011 година, в Община Провадия, живеят 22 934
жители. По последни данни, предоставени от АПИО – Провадия (към м. март 2015г.)
населението на Община Провадия възлиза на 21 912, или с 1022 души по-малко. От
тях на възраст от 15 до 29 години са общо 3 862 или 16 % спрямо общия брой жители.
По-голямата част от младите хора са съсредоточени в град Провадия – 2 273 или 60%.
Завършилите висше образование младежи в общината/20-29г./ са 271, тези със средно
образование/20-29г./ са 1378, с основно образование /15-29г./ - 1476, с начално
образование /15-29г./ - 559, незавършено начално образование – 187.
По данни от НСИ от 1989 г. населението на България е намаляло с над 1млн.
души, като за младите хора /15-34 години/ цифрата е 300 000 души. Очаква се тази
тенденция да продължи, като през 2015 г. е нараснала на 355 000 души, а през 2020 г.
очакванията са за близо 200 000. Община Провадия е част от този процес.
Повече от три четвърти от младите хора на възраст от 15 до 35 години живее в
града и само една четвърт – в селата. Наблюдава се засилване на емиграционния
поток. Желаещите да емигрират са предимно младежи с висок образователен ценз.
Една част от младите хора напускат общината, продължавайки образованието си след
7 и 8 клас в други градове. Голяма част след завършено средно образование са приети
във висши учебни заведения и предпочитат възможностите на големия град за
намиране на работа и живеене.
2. Етнически състав
Етническия състав на младите хора в общината е разнообразен: като българи се
самоопределят 54%, турци – 15%, роми - 29%, а 2% от младите хора в Община
Провадия не се самоопределят като етнос. г При българите делът на младежите е
23%, а делът на възрастното население над 60 и повече години надвишава 37%. За
турския етнос, младежите до 29 навършени години са 34%, а възрастното население –
22%. При ромите 55% са младежи на възраст до 29 навършени години, докато
възрастното население на 60 и повече години е само 8%.
ІІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ
Приоритет 1 : Насърчаване на икономическата активност и кариерното
развитие на младите хора
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Образователната система в община Провадия включва дванадесет
общообразователни училища, от които едно средно общообразователно училище СОУ „ Димитър Благоев“, седем основни училища, едно начално училище, две
професионални гимназии - ПГСС „Земя“ ; ПГХРТ „ Цар Симеон Велики“ и едно
помощно училище в с. Кривня. В община Провадия е осигурен равен достъп до
образование за всички ученици.
Сградният фонд на образователните институции е в много добро състояние и
отговаря на санитарно-хигиенните условия и противопожарни изисквания за
организация на образователно възпитателния процес. На основание чл. 26, ал. 3 и ал.
4 от Закона за народната просвета се осигурява безплатен транспорт на учениците до
16-годишна възраст в населени места, в които липсва училище. Превозът е
организиран изцяло с предоставени автобуси от МОН и специализиран превоз.
Осигурени са финансови средства за столово хранене и целодневно обучение.
Във всяко училище има обзаведен здравен кабинет и назначени медицински лица.
В община Провадия през учебната 2014/2015г. са обучени 1106 ученици на
възраст 16-19г. Отпадналите за периода са двама. През учебната 2014/2015 година 62
ученици са завършилите средно образование в СОУ. От тях 37 продължават
образованието си в висши учебни заведения. От 112 завършили в ПГСС „ Земя“- 17
продължават обучение във ВУЗ, в ПГХРТ от 15 завършили - продължават петима.
За пълното обхващане на учениците в образователната система в
професионалните гимназии през 2015г. са реализирани различни проекти. В ПГХРТ
„Цар Симеон Велики“ 18 ученици са работили по проекта на МОН „Ученически
практики“ (схема за финансиране BG051PO001-3.3.07-0001); В ПГСС „Земя“ по
проект „Нова възможност за моето бъдеще“ са сертифицирани общо 66 лица по 6
професии. Участниците от същата гимназия в проект „Ученически практики“ са 69 по
6 професии, 110 ученика са участвалите по проект на ОПРЧР „Професионалното
образование в ПГСС „Земя“- по-близо до бизнеса“.
В СОУ“ Димитър Благоев“ за учениците от гимназиален етап са сформирани
11 вида СИП - Бизнес английски, Бизнес кореспонденция на английски език, Виртуално
предприятие, Учебна компания, Журналистика, Дебати, Екология, Фотография,
Астрономия, Изобразително изкуство, Волейбол и Клуб „ Хора за хората”.
Трудовата мобилност на младите хора в общината е добра, в сравнение с
другите общини. Има добри транспортни връзки до околните големи градове и до
селата в общината. Доста млади хора пътуват ежедневно до работните си места във
Варна и Шумен. Използват влакове, таксита, автобуси, които имат удобни графици.
В Община Провадия младите хора от града са по-добре запознати с трудовите
си права и задължения, за разлика от хората в селата и тези от малцинствените
етнически групи.
Професионалното ориентиране се реализира в двете професионални гимназии
и е определящо за подготовката на кадри с квалификация, съответстваща на
изискванията на пазара на труда. Към настоящия момент в ПГХРТ „ Цар Симеон
Велики“ се обучават 147 ученици в 7 паралелки (учебна 2014/2015г) с четири
специалности: „Хотелиерско обслужване“, „Производство и обслужване в ЗХР“,
„Кетъринг“, „Екскурзоводско обслужване“.
В ПГСС „Земя“ се обучават ученици в дневна, вечерна, самостоятелна и
индивидуална форма. За учебна 2014/2015г. 11 на брой са паралелките в дневна
форма на обучение, а във вечерна 10, разпределени по следните професии:
„Агрогеолог“,
„Икономист-информатик“,
„Икономист“,
„Техник
на
селскостопанска техника“, „Електромонтьор“, „Монтьор на транспортна
техника“, „Фермер“ и „Машинен монтьор“. Обучение по предприемачество се
провежда като задължителни часове по учебните планове на професиите и като ЗИП
3

по Училищните учебни планове за всички професии, за които е предвидено
придобиване на трета СПК по професията.
За насърчаване на кариерното развитие на младите хора допринасят и
предприемаческите умения. Освен в професионалните гимназии, те се формират и в
СОУ „Димитър Благоев“, където за четвърта поредна година учениците се обучават в
профил „Технологичен – предприемачество и бизнес“ с интензивно изучаване на
английски език. Обучението е насочено към овладяване на базисни знания, умения и
отношения, свързани с предприемачеството и кариерното ориентиране.
Сформираните СИП Учебна компания и СИП Виртуално предприятие работят по
програма на Джуниър Ачийвмънт – България. Програмата помага на младите хора да
оценят и по-добре да разберат ролята на бизнеса в нашето общество. Чрез
практическия опит, който получават, като организират своя учебна фирма, учениците
изучават основата на свободното пазарно стопанство и как оперират фирмите.
По данни от Дирекция бюро по труда – Провадия, броят на чиракувалите/
стажували млади хора на възраст от 15 – 29 години за 2015 е 6. Постъпилите на работа
в публичната администрация по програма „Старт в кариерата“ са четирима. Броят на
младите хора получи услуги за професионално ориентиране по Проектите „Посоки“,
„ Уча и успявам в България“ и „Ателие на търсещи работа лица“ е 103. Общият брой
на обхванатите млади хора е 113. Броят на младите хора насочени към свободните
работни места и с осигурена заетост е 209. По програма „Нова възможност за
младежка заетост“, 14 са младежите със средно образование придобили трудов стаж и
3 с висше образование. Общият брой на заетите млади хора на възраст от 15 до 29
години е 1676.
Доходите на преобладаващата част от работещите младежи от Община
Провадия са под средните за страната в съответната икономическа дейност. Поголяма част от младежите определят жизнения си стандарт като незадоволителен.
Причината за това е в липсата на работни места или ниското заплащане на заеманите
от тях работни позиции. Доходите им стигат само за задоволяване на основните им
житейски нужди.
Дирекция Бюро по труда - Провадия, по различни програми провежда
курсове за придобиване на професионална квалификация и преквалификация. След
като младежите преминат курс и положат държавен изпит, получават и документ за
придобита професионална квалификация. Това им дава възможност да започнат нова
работа, включването им обаче в пазара на труда е ограничено. Малко са
работодателите, които наемат млади хора без практически и трудов опит по
придобитата специалност. Голяма част от работодателите не инвестират в обучение и
квалификация на млади работници и служители. Всичко това води до демотивиране
за работа, както и до неудовлетвореност от предлаганото заплащане и от условията на
труд.
По НП „ Аху“, НП „ Активиране на безработни лица“, Регионалните програми
за заетост на продължително безработни лица, НП „Посоки“, НП „Клио“, по чл.41 от
ЗНЗ, чл. 41 а от ЗНЗ броят на консултираните млади хора е 83, а общият брой на
насочените към свободни работни места лица до 29- годишна възраст е 226.
Към НЧ „Ал. Константинов 1884г.“ - Провадия работи
Център за
професионално обучение, където младежите също могат да получат допълнителна
професионална квалификация или да се преквалифицират. Учебната база предлага
извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на
професионална квалификация по професиите: Оператор на компютър, Офиссекретар, Монтьор на компютърни системи, Строител, Озеленител, Камериер,
Сервитьор-барман, Шивач, Администратор в хотелиерството, Готвач, Работник в
горското
стопанство,
Библиотекар,
Музикант-вокалист,
Музикант
–
инструменталист, Керамик, Социален асистент, Сътрудник социални дейности,
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Библиотекар. Лицензираната учебна база е за обученията по ключова компетентност
- Дигитална компетентност и ключова компетентност „Чуждоезиково обучение”.
Приоритет 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени
услуги.
Информационни услуги за младежи предоставят Бюро по труда, IT card
центъра към НЧ „Ал. Константинов 1884“, Библиотека „Цончо Родев“ към НЧ
„Алеко Константинов1884“ и библиотеките към читалищата по селата. Все по-висок
е процентът на младите хора, които ежедневно ползват интернет услуги, включително
и в селата, а това е един от съвременните начини да бъдат добре информирани.
С приемането на Националния план за Европейска гаранция за младежта с
приоритет обучение и заетост на младежи до 25г. с основно и по-ниско образование,
преждевременно напуснали образователната система, активните мерки на пазара на
труда бяха насочени за борба с младежката безработица и с липсата на активно
търсене на трудова заетост при младите хора. Нов момент
в надеждното
информиране и консултиране на младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са
регистрирани в ДБТ в община Провадия, е чрез младежкия медиатор, който стартира
дейност от началото на месец май 2015г. Работата му в Общинска администрация е в
изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни лица“. При
изпълнение на задачите си младежкият медиатор работи, както самостоятелно така и
с подкрепата на служители от всички заинтересовани институции – Регионалния
инспекторат по образованието, ДБТ, ДСП, училища, ЦОП и др. Набира и предоставя
актуална информация за свободни работни места към ДБТ, младежки програми за
временна заетост – за работа или стажуване, свободни позиции набавени от други
информационни източници. Води ежемесечна статистика на случаите, по които
работи и подава информацията за тях на бюрото по труда. По данни на младежкия
медиатор за изтеклия период броят на идентифицираните неактивни младежи на
възраст от 15 до 29 год. към настоящия момент е 314 души. Сред тях с по-висок
процент са с под средно образование, особено по селата.
По програма „Готови за успех“, 99 студенти и ученици – сираци и полусираци,
отгледани в специализирани институции - от цялата страна - ще получават стипендия
за постижения. Сред тях е и ученичка от Община Провадия, възпитаничка на ПГСС
„Земя“, която е информирана и консултирана за програмата от младежкия медиатор.
По проект „Студентски стипендии“, финансиран от ОП „Развитие на човешките
ресурси“ е получена още една стипендия на студентка, която е консултирана за
възможността, и й е оказана помощ за съдействие. Във връзка с инициативата на
президента на Република България „Подкрепи една мечта“ младежкият медиатор на
Община Провадия е избран за наставник на девойка, напускаща Преходно жилище. В
рамките на двегодишния период на наставничество момичето ще получава адекватна
помощ за мотивация при продължаване на образованието и професионална си
реализация.
Дейностите, които развиват културните институции на територията на община
Провадия също създават условия за подобряване на достъпа до информация и
качествени услуги - Общински детски комплекс, двете градски читалища - НЧ
„Алеко Константинов 1884“ и НЧ „Истикбал“, както и още двадесет и едно
читалища по селата, които с времето са се утвърдили като притегателни центрове за
духовно развитие. Всяка от тези културни институции се стреми да привлича младите
хора, като осъществява дейност със и за тях, с оглед на тяхната информираност,
ангажираност и обвързаност със социалния и културния живот. Почти всички
читалища в Община Провадия имат интернет достъп, притежават компютри и
мултифункционални устройства, осъществяват различни административни услуги.
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Читалищата развиват библиотечно дело, социална и културно-просветна дейност с
насоченост към младите хора. Може да се твърди, че читалищните институции са една
установена система, която работи добре и се развива. В НЧ „Алеко Константинов
1884“ по ключови компетентности и професионално обучение се обучават предимно
млади хора. По програма „Глобални библиотеки“ са включени читалищните
библиотеки към НЧ „Алеко Константинов 1884” – Провадия и библиотеките към
читалищата в селата Манастир и Градинарово. От услугите, които предоставят, се
възползват предимно младежи. Наблюдава се тенденция, че интересът на младите
хора към четенето на книги е минимален за сметка на предпочитанията им към
социалните мрежи.
Приоритет 3 : Насърчаване на здравословен начин на живот
Главната цел и стратегически приоритет на здравната реформа в България е
подобряване здравето на нацията, създаване условия за намаляване на детската
смъртност, ограничаване на заболеваемостта и смъртността, ограничаване на
рисковете за здравето и намаляване на рисковите фактори за здравето на хората в
неравностойно положение. Независимо от големия брой програми в насока
здравословен начин на живот се наблюдават тревожни тенденции: нарастване
употребата на алкохол /спрямо 2010г.- увеличение с 14%/. По данни на Детска
педагогическа стая около 35% от младите хора пушат ежедневно. Здравното
обслужване по училищата на територията на общината е обезпечено с медицинско
обслужване от 13 медицински лица, от които един лекар. Изградени са медицински
кабинети, но липсва организирана стоматологична практика на учениците.
Здравното обслужване на населението на територията на Община Провадия е
организирано, както следва: Болнична помощ - Многопрофилна болница за активно
лечение – МБАЛ „Царица Йоанна-Провадия“; Обща доболнична помощ - Неотложна
помощ с представител Филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП) - гр. Провадия
към Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Варна. Има десет лекари и десет
фелдшери; Лекарски практики и специализирана доболнична помощ - Медицински
център „Провамед “ ООД – гр. Провадия; Медицински център „Д-р Стойчев и сие”
СД – гр. Провадия; Стоматологични практики и кабинети - Амбулатория за
индивидуална практика за първична стоматологична помощ – 4 бр.; Амбулатория за
групова практика за стоматологична помощ „КА Дентал” ООД – 2 бр; Аптечна мрежа,
която обхваща 5 бр. аптеки в града. Затруднено е обслужването с лекарства на
живеещите по селата. Необходимо е да бъде разкрит аптечен филиал извън града,
който да обслужва населението от околните села.
Здравните медиатори, които работят на територията на общината, имат
основна роля при осъществяване на превенцията на различни заболявания и
подобряване здравния статус на ромските общности. В периода 2013-2014г.
длъжността „Здравен медиатор” е включена в Националната класификация на
професиите и длъжностите в Република България. Целта на медиаторската програма
е: преодоляване на културните бариери в общуването между ромските общности и
медицинския персонал по места, преодоляване на съществуващи дискриминационни
нагласи в здравното обслужване на ромите, оптимизиране провеждането на
профилактични програми сред ромското население, здравно образование на ромите и
активна социална работа в общността и особено с уязвими ромски групи. През 2015 г.
в Община Провадия работи един здравен медиатор. Повишаването на здравните
знания до голяма степен се осъществява с помощта на информационни материали –
брошури и листовки, в които в достъпна форма се обяснява съответния здравен
проблем.

6

Основна предпоставка за здравословния начин на живот на младите хора е
наличието на условия за физическо възпитание и спорт. Община Провадия
стопанисва като собственик следните спортни обекти: Градски стадион, Помощно
игрище (стария стадион), Спортна площадка, терени за футбол в селата.
Градският стадион е най-пълноценно и често използваната спортна база в
града. На него провеждат организирано занимания по футбол над 100 деца, юноши и
младежи. На него се провеждат и официалните мачове на представителните отбори на
Провадия – деца IV група, деца III група и младежи участващи в „А” Зонална
футболна група Варна. Само официалните срещи и турнири за година са над 120.
Лекоатлетическите клубове също провежда заниманията си на тази база.
Стадионът е и място, където провеждат организирани занимания и състезания
подразделенията на Гражданска защита, Пожарната и Полицията. Използва се и от
неорганизирани граждани за масов спорт – бягане и гимнастика.
Общото състояние на градския стадион е задоволително, но ако трябва да се
провеждат състезания от по-висок ранг, то условията няма да са достатъчни. Тревният
терен е в много добро състояние. Поддържа се от община Провадия с работници от
програмата по заетост. Лекоатлетическата писта е кортова, като състоянието и е
незадоволително. На практика лека атлетика може да се тренира (без състезания) по
ограничен брой дисциплини. Съблекалните са реновирани.
Помощният терен (стария стадион) и прилежаща кортова площадка се
използват за тренировъчен процес на отборите на ФК „Провадия”, „Атлетик“ и
спортен клуб „Атлетик“ при лоши метеорологични условия. На него също така играят
неорганизирано футбол граждани на Провадия и особено тези от кв. Север.
Спортната площадка се използва от гражданите със свободен достъп за масов
спорт в определени часове и с платено ползване по график, както и от всички спортни
клубове, организации и училища за тренировки и провеждане на турнири по
минифутбол. Състоянието на обекта е отлично след реновирането му през 2015 г.
Футболните терени в селата на Община Провадия и съблекалните към тях не
са регистрирани като спортни обекти. Подобрени са условията за спортуване на
стадиона в с. Бозвелийско.
На територията на община Провадия функционират следните спортни
клубове: Спортен клуб „Тайфун“ , Спортен клуб по лека атлетика „Атлетик“, Спортен
клуб по лека атлетика „ Фидипид“ „Училищен спортен клуб при СОУ Димитър
Благоев”, Сдружение „Футболен клуб - Провадия”, Сдружение „Футболен клуб
Бозвелийско“ Сдружение „ФК Атлетик“, Сдружение „Баскетболен клуб Орлите“.
Функционира и Туристическо природозащитно дружество „Орлови скали“- гр.
Провадия.
Създадени са условия за занимания по интереси и укрепване здравето на
учениците чрез спорт и туризъм и по училища. Спортните съоръжения, с които
разполага СОУ „Димитър Благоев“ са: физкултурен салон - голям и малък, фитнес
зала с 14 уреда. В откритата спорна база има многофункционална спортна площадка с
изкуствена трева, с игрища за хандбал, волейбол, баскетбол и малък футбол, външен
фитнес. Налична е и асфалтирана спортна площадка за волейбол и баскетбол. Базата
се ползва и от спортните клубове, развиващи дейността си на територията на община
Провадия, а именно УСК при СОУ „Д.Благоев“, БК „Орлите“, както и от граждани,
които желаят да спортуват за удоволствие и здраве. Създаден е Ученически спортен
клуб, разкрити са модули: „ Бойни изкуства" и „Спортни игри". Сформирани са групи
по СИП „Волейбол" и СИП „Бойни спортове". В ПГСС „Земя“ са организирани
четири групи СИП: Тенис на маса, Футбол, Волейбол - момчета и Волейбол момичета, в които са ангажирани общо 58 ученици Х – ХІІ клас. Училището
разполага с голям физкултурен салон, открита спортна площадка и площадка за
стрийт фитнес. В процес на доизграждане е фитнес зала.
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В направление „ Превенция на отклоняващото се поведение“ през 2015г. ЦОП
проведе групова работа и организация на свободното време за деца и младежи чрез
Кмпания „Седмица на физическата активност и спорт - 2015г. MOVE WEEK”.
Включиха се над 400 деца и младежи. Участието на Център за обществена подкрепа в
европейската „Седмица на физическата активност и спорт” е част от кампанията „Now
We MOVE“ на Международната асоциация за спорт и култура ISCA в подкрепа на
социалната дейност в направление „Превенция на отклоняващото се поведение” и
„Превенция на зависимостите”. ЦОП участва и в кампанията за включване на деца и
младежи в активни дейности „Активна събота“, като организираха включването на
над 60 деца и младежи.
Приоритет 4: Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение.
В общината функционират Център за обществена подкрепа, Център за
социална рехабилитация и интеграция, Преходно жилище и Център за настаняване от
семеен тип. Предлагат се добри условия за занимания по интереси, рехабилитация и
адаптирано обучение.
Център за обществена подкрепа е социална услуга в общността/ЦОП/, която
работи по превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от
училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на
самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и
подкрепа на семейства в риск, деца с девиантно поведение и консултиране на деца
насочени от МКБППМН. Социалните услуги предоставени в Центъра за
обществена подкрепа се утвърдиха като необходими за децата и семействата в
риск за община Провадия. Създадени и поддържани са много добри работни
връзки с всички държавни институции. Най-важно за екипа е, услугите, които
предоставя центъра, да са полезни на хората, да има за тях промяна, която е желана
и е в интерес, както за тях така и за децата им. Не са отхвърляни или
пренебрегвани заявки за помощ и подкрепа.
По повод Европейска Седмица на младежта, ЦОП организира представянето на
цялостната програма за европейски младежки политики. Бяха включени презентации,
пътуваща изложба „Генерация 14” - като примери за добри практики, както и
информационен щанд с полезни и интересни материали.
Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Провадия /ЦСРИ/ е
комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социалноправни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране,
изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
Капацитетът на услугата е 25 потребители.
Целевата група включва малолетни и непълнолетни деца в риск, по смисъла на
Закона за закрила на детето на територията на Община Провадия. При предоставяне
на услугата се има предвид нуждата на потребителите от: интензивни грижи;
индивидуални грижи; професионални грижи. Работи се и с родителите /настойниците
или попечителите/ на децата, посещаващи ЦСРИ с цел постигане на емоционална
устойчивост и желание за сътрудничество.
В процес на изпълнение е и проект “Активно социално включване на уязвими
групи чрез предоставяне на услуги на деца и семейства”, финансиран чрез Заем от
Международната банка за възстановяване и развитие и Министерството на труда и
социалната политика. Цел на проекта: превенция на социалното изключване;
намаляване на бедността сред децата чрез инвестиция в ранното детско развитие;
подобряване на готовността на децата за включване в образователната система;
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подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвими групи родители за
ограничаване на предаването на бедността между поколенията.
На 01.11.2014г. стартира изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0066C0001 “Деинституционализация в действие”, финансиран по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 “Да не изоставяме нито едно
дете”, Компонент 2 “Разкриване на социални услуги в общността”. Обща цел на
проекта е социалното включване и деинституционализация на деца и младежи с
увреждания и деца и младежи настанени в специализирани институции. Специфични
цели на проекта са: 1. Разкриване на услуга „Център за настаняване от семеен тип”, с
капацитет за настаняване 12+2 деца и младежи, от които - 8 деца и младежи с
увреждания, настанени в специализираните институции за деца с умствена
изостаналост и за деца с физически увреждания и в домовете за медико-социални
грижи за деца; 4 деца и младежи, настанени в домове за деца, лишени от родителска
грижа;2 деца с увреждания в общността; 2. Разкриване на услугата “Защитено
жилище”, с капацитет 8 деца и младежи, настанени в домове за деца,лишени от
родителска грижа.
От 01.11.2015г. двете услуги “Център за настаняване от семеен тип” и
“Защитено жилище” са държавно делегирана дейност.
Приоритет 5: Развитие на младежко доброволчество
През изтеклата 2015г. в рамките на няколко месеца (август – октомври) се
проведе широка кампания за набиране на средства за подпомагане лечението на
нуждаещи се. Благотворителни концерти, базари и спортни инициативи с
благотворителна цел, поздравителни концерти във връзка с отбелязване на
международни дни и участия в кампании на училищата, ЦОП са част от едно
неформално младежко доброволчество, което е предпоставка за развиване на
механизъм, който да го регламентира и да го подпомага като важна проява на
солидарност и гражданска активност. Доброволците към младежкото БЧК в Община
Провадия са утвърдено звено в тази насока. Ежегодно членовете му се обучават и
сертифицират за оказване на първа долекарска помощ на работното място.
Обученията се провеждат от Областен съвет на БЧК и БМЧК- гр. Варна. Участието на
доброволците към МБЧК е активно при акциите за кръводаряване, организирани от
Община Провадия, както и при провеждането на анти-спин кампаниите от ЦОП и
МКБППМН.
През 2015г. в СОУ „ Д. Благоев“ бе сформиран Клуб „PTPI РROVADIA “ .
Дейността му е изцяло насочена към доброволчеството - набиране на средства за
нуждаещи се и в полза на хора в нужда.
В инициативата „Да изчистим България заедно" се включиха над 1600 млади
доброволци от цялата община.
Приоритет 6: Повишаване гражданска активност на младите хора
Ангажираността на младите в обществено-политическия живот на община
Провадия се изразява в членство в неправителствени, политически и други
граждански организации, сред които: Младежко обединение към БЧК, НПО „Европа
плюс“, НПО „Мога“, НПО „ ИМИР“, Сдружение с нестопанска цел „Център за
анализи, прогнози и стратегии/ „ЦАПС“/,Туристическо и природозащитно дружество
"Орлови скали", Младежко обединение към ПП БСП, ПП ГЕРБ и ПП ДПС-Провадия.
В тях членуват млади хора от града и общината, на възраст до 35 г., обединени на
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основата на своите специфични интереси. Те функционират според приети правила,
а чрез различни инициативи, участват в политическия и обществен живот на града и
общината и в разрешаването на проблемите на младежта, малцинствата и лицата в
неравностойно социално положение.
Чрез своите представители в ОбС – Провадия, Общинска администрация и
други институции, младите хора са пряко свързани с обществено-политическия
живот в община Провадия. Към шест училища функционират
Училищни
настоятелства, които се ангажират с проблемите на учащите и са съпричастни към
разрешаването им.
По Проект „Предизвикателства, променящи живота“ на Сдружение „Платфома
Агора“ в партньорство с НЧ „ Ал. Константинов 1884“ се проведоха два модула на
обучение, в които взеха участие двама млади представители на нашата община.
Придобитите умения ще се насочат в разработване на механизми за разрешаването
на проблемите на местната общност и повишаване гражданското участие в процесите
на вземане на решения. Сред изведените по време на дискусията за определяне на
актуални проблеми акценти, които касаят и младите хора, бяха безработицата,
развитие на спорта и доброволчеството. Формулирани бяха конкретните въпроси, на
които ще се търси решение.
Младите хора в Община Провадия имат желание на територията на общината
да бъде създаден младежки информационно-консултантски център /МИКЦ/, който да
може да ги информира за всичко, което ги вълнува, както и Младежки консултативен
съвет, който да представлява интересите им.
Приоритет 7: Развитие на младите хора в малките населени места и
селските райони
Един от основните проблеми в община Провадия е намаляването на
раждаемостта и застаряването на населението в малките населени места. Този
проблем се отразява неблагоприятно върху развитието на училищната мрежа и детски
заведения и е предпоставка за оптимизиране на училищната мрежа. Статистиката в
национален мащаб сочи, че 14% от учениците отпадат от системата на средното
образование.
Възможностите за професионална и личностна реализация на територията на
общината са ограничени, поради липса на работеща икономика. Единственото, което
биха могли да упражняват като професии младежите, е работа в сферата на
търговските услуги и професии в селското стопанство в работещите земеделски
кооперации и арендатори. За по-висококвалифицираните, възможностите за работа
са в сферата на образованието, общинската администрация и здравеопазването.
Единици са младите хора, решени да се занимават със селско стопанство. Липсва
възможност за професионална реализация на току-що завършилите млади
специалисти, което ограничава тяхната личностна реализация. Поради тези причини
голяма част от младите хора са принудени да започват работа в близките по-големи
градове Варна и Шумен, а някои от тях напускат страната. Това от своя страна води
до един много сериозен проблем - обедняване на общината и страната като цяло от
интелигентни млади хора.
Във връзка със социалната реализация на младите хора има създадена добра
организация по отношение на възможности за изява. На всеки две години гр.
Провадия е домакин на Националния конкурс за млади инструменталисти и певци
„Светослав Обретенов“. През 2016 г. ще се проведе ХХV-то му издание. Броят на
участниците традиционно варира между 120 и 150 млади хора от цялата страна и
чужбина. На всяка нечетна година се провежда и Националния ученически конкурс
„Цончо Родев“ за исторически разказ и есе. В изданията му се включват от 50 до 70
деца на възраст между 15 и 18 години. Три от читалищата в общината са
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организатори на мащабни фолклорни форуми: НЧ „Алеко Константинов 1884“Преглед на художествената самодейност „Корените на Сърта“; НЧ „Развитие 1903“ с. Блъсково – Фолклорен празник „ Блъсково - чисто, хубаво, добро“; НЧ „В. Левски
1901“ - с. Добрина, съвместно с кметство с. Добрина - Фолклорен събор „Селото на
орехите пее“. Броят на участниците младежи във всеки един от тях е над 70 души.
Интересът към тези мероприятия е голям. С желание се включват всички действащи
певчески и танцови колективи на територията на общината, както и от съседни
общини. Мероприятията имат състезателен характер и дават възможност за изява на
много млади хора. В шестнадесет от читалищата работят постоянни фолклорни
колективи - певчески и танцови. В по-големите села като Блъсково, Бозвелийско,
Градинарово, Манастир, Житница функционират изцяло младежки танцови и
певчески колективи не само от учащи, но и от студенти и работещи на възраст от 15
до 29 години. Такива групи има и в по-малките села, но предимно от учащи.
Млади хора на възраст от петнадесет до двадесет и девет години са ангажирани
и в творческите колективи към Общински детски комплекс. Това са Театрален състав
„Сребърно звънче“ и Танцова формация „Хоп-троп“. Клубове по танци има по
училища и читалища почти навсякъде. Общият брой на ангажираните млади хора в
тях е над 200.
Всички творчески колективи активно участват при провеждането на
организираните общински културни събития, както и в национални и международни
конкурси и състезания.
Приоритет 8 : Развитие на междукултурния и международния диалог
Междукултурният диалог е двупосочен процес, в който и двете страни
извличат полза от възможността да разменят местата си. Някои отлични примери за
най-добри практики в областта на културния обмен вече съществуват и в Община
Провадия чрез финансираната от ЕС програма „Еразъм +“ - Проектът “Създаване на
нова методология на обучение по предприемачество чрез Европейско регионално
стратегическо партньорство“ ( продължителност 2015-2017г) с бенефициент Община
Рокишкис - Литва и партньори - гимназията в гр. Камайяй и Образователен център Литва, Община Провадия, ІІ ОУ „ Иван Вазов“ и НЧ „ Ал. Константинов 1884“ –
Провадия. Една от целите на проекта е подобряване на предприемаческите умения на
учениците от 1 до 11 клас и подготовка на методически разработки за формирането
им. През 2015г. в Проект по Програма „Еразъм +“ КД 1 „Образователна мобилност за
граждани“ провеждане на практика в гр. Лайпциг са се включили 44 ученици от
ПГСС 4 Земя“.
Друга инициатива от такъв вид е реализирана в СОУ „Димитър Благоев“ в
СИП Виртуално предприятие с участието на ученици от X клас. Програмата JA Titan
(„Виртуално предприятие”) на Джуниър Ачийвмънт България е онлайн състезание, в
което младежи на възраст между 15 и 19 години тестват бизнес уменията си. СИП
„Учебна компания“ при СОУ „ Д. Благоев“ е класирана на първо в състезание
„Социални иновации“ и представи България на световните финали Global Social
Innovation Relay през месец юли 2015г., където се съревновава с отбори от Бразилия,
Китай, Египет, Франция, Индия, Румъния, Русия, Словакия, ЮАР, Великобритания и
САЩ. През учебната 2014/2015 за четвърта поредна година училището участва в
Световната седмица по предприемачество и Мениджър за един ден. Инициатор на
Седмицата по предприемачество е Джуниър Ачийвмънт България. Включени бяха
ученици, учители, предприемачи, бизнес лидери, работодатели, лидери на
неправителствения сектор и други.
В началото на 2015г. ДБТ проведе презентиране на мрежата Европейски
услуги за заетост (EURES) пред 17 ученици от професионалните гимназии и
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възможностите за работа в страните от ЕИП (Европейското икономическо
пространство). Информирани са 76 безработни младежи за EURES мрежата чрез
„Отворени врати“ и индивидуални консултации.
Междукултурният и международният диалог насърчават положителното и
съвместно взаимодействие, стимулират разбирането и уважението между културите,
увеличават разбирането и толерантността към универсалните и специфичните за
отделните култури ценности. Развитието на междукултурния диалог изисква активно
участие в демократичните процеси на всички равнища, не само по отношение на
участието на гражданите в институционални структури, но също и чрез развиване на
диалог и консенсус между групите с различни интереси, произход и среда. В тази
връзка в Община Провадия се провежда Кулинарно-дегустационната среща „Етно
трапеза“ под наслов „Да седнем на една маса“ с участието на представители на млади
хора от различните етноси. През 2016г. срещата е планирана да се състои за четвърти
пореден път и да се утвърди като традиционна.
Приоритет 9: Повишаване ролята на младите хора в превенцията на
престъпността.
Превенцията на престъпността сред
младежите е предпоставка за
ограничаване на общата престъпност и грижа за бъдещето на нацията. Наличието на
устойчиви криминогенни фактори, които действат на тази възрастова група, налага да
се активизират превантивните въздействия на различни институции, работещи с
младежи, като се използват образованието, културата, изкуството, спортът и всички
други средства за развитие на младата личност. За превенция на престъпността сред
младите хора общината работи в координация с МКБППМН, Детска педагогическа
стая, Прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане“ и Отдел „Закрила на детето“,
училищни ръководства, кметове и кметства. По данни на МКБППМН образуваните
възпитателни дела за 2015 год. са четиринадесет. Наложени са възпитателни мерки на
проявилите се 25 – ма малолетни и непълнолетни (в това число момичета -2). Запазва
се нивото на извършените противообществени прояви, но броят на извършителите се
е увеличил с близо 50 %. Броят на извършените противообществени прояви по
видове е : 7 - за кражба, 1 - взломна кражба, 4 – побой, 2 - хулиганство. Осем от
децата живеят в непълни семейства – без родители, с един родител или в институция.
Най-често налаганите мерки са: „Предупреждение“ - в 11 случая; „Поставяне под
възпитателен надзор“- 2; „Поставяне под надзор на обществен възпитател“ – 6; „
Настаняване във ВУИ – 1. За условно осъдените непълнолетни МКБППМН получава
информация от Районен съд- Провадия, а за осъдените на пробация – от Пробационна
служба.
Проблемът за задържане в училище на всички подлежащи на задължително
обучение е сериозен. Много хора са намерили препитание в чужбина и са оставили на
възрастните си родители грижата за учениците. Слабият контрол е причина за
системно отсъствие от училище, но и за по-сериозни провинения. Обществените
възпитатели се занимават индивидуално с малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от
подкрепа и контрол. Работи се с деца и младежи, склонни към противообществени
прояви. Провеждат се възпитателни дела на малолетни и непълнолетни, извършили
сериозни нарушения. Психологически консултации се извършват, както от
специалистите от ЦОП, така и от психолози по училища.
През 2015 г. не са образувани дела за разпространение и употреба на
наркотични вещества. Независимо от този факт, проблемът „Наркотици и
подрастващи“ продължава да бъде в центъра на работата на МКБППМН и
партньорските институции. Не са налице нови отрицателни фактори в престъпността
и отклоняващото поведение, като най-чести от тях са: нездрава и криминогенна
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семейна среда, липса на пълноценен и ефективен родителски контрол, вредно
влияние на приятелското обкръжение, липса на трайни интереси и лекомислие.
Ученици от СОУ - гимназиален етап на обучение - в час на класа са
дискутирали по темите: „Тютюнопушене - физиологично действие и решението ми да
пуша или не”, „Натискът на приятелите”, „Физиологично действие на алкохол”,
„Алкохол и семейство”, „Младите хора и наркотиците” и др. Направени са
презентации и доклади от учениците, свързани с наркотиците. В ПГСС „ Земя“ се
работи по утвърден график на педагогическия съветник във всички паралелки, в който
са застъпени лекции за употребата на психотропни и наркотични вещества, алкохол и
цигари. Поставени са информационни табла и са раздадени брошури и флаери.
ІІІ. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ:
 Липса на развита промишленост, липса на работни места, ниско равнище на
доходите.
 Занижена инициативност и адаптивност на младите хора.
 Засилени миграционни процеси към по-големите градове и към чужбина.
 Ниска здравна и сексуална култура на младите хора.
 Нужда от популяризиране на младежките организации и разширяване обхвата
им на действие.
 Отчуждаване на младите хора, поради предпочитанията им да прекарват
свободното време в социалните мрежи.
 Необходимост от провокиране на вниманието и отношението на младите хора
към творческите им способности и таланти.
ІV. ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на
младите хора:
Подобряване качеството на средното образование и неформалното обучение.
Насърчаване ученето през целия живот;
Създаване на благоприятна среда за кариерно развитие на младите специалисти
в централната и местната администрация.
2. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги:
Предлагане на консултантски услуги в подкрепа личностното развитие на
младите хора, включително и развитие на жизнени умения;
3. Насърчаване на здравословния начин на живот:
Повишаване на сексуалната култура;
Насърчаване на физическата култура и спорт;
4. Превенция на социалното изключване на млади хора.
Организиране на информационни кампании.
5. Развитие на младежкото доброволчество:
Популяризиране на доброволчеството;
Насърчаване на доброволчеството.
6. Повишаване на гражданската активност:
Насърчаване на самоорганизирането им;
Насърчаване на създаването и развитието на младежкото представителство.
7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони:
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o Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация и
електронно приобщаване.
o Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите
хора
8. Развитие и насърчаване на междукултурния диалог.
o Насърчаване и подпомагане на междукултурния диалог чрез приемане на
другостта като ценност.
9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността:
o Организиране на информационни кампании.
V. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ.
/вж. Приложение 1 /
VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ЦЕЛИТЕ. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ
НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА.
За постигане на ефективно наблюдение и контрол, реализирането на плана ще
бъде подчинено на следните принципи:
o Прозрачност и отвореност на плана към сътрудничество;
o Ресурсна осигуреност - финансова, техническа и професионална;
o Перспективност - дейностите са съобразени с потенциала за развитие на
всички ангажирани в реализацията на плана отговорни институции, както и с
политиката на община Провадия за работа с младите хора и приоритетите на
Европейската общност;
o Недопускане на дискриминация въз основа на религиозни и политически
убеждения, етническа принадлежност и други принципи.
VІІ НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Наблюдението и контролът ще се осъществяват чрез:
1. Организиране и управление на Плана:
o Организиране и управление на цялостното изпълнение на плана;
o Регулярна комуникация между партньорите по плана;
o Оценка на управлението на Плана.
2. Активно партньорство:
o Регулярни срещи и контакти между партньорите за осигуряване на
оптимална координация и ефективност на дейностите.
VІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАН НА
МЛАДЕЖТА.
Мониторинг и оценка на управлението:
o Навременното и ефективно провеждане на заложените дейности;
o Изграждане на добро партньорство на местно ниво;
o Устойчиво постигане на целите.
Предложената методика предполага ефективност при реализиране на плана по
отношение на целевите групи, дейности и цели.
За да се осигури ефективност на дейностите за отразяване на степента на
активност на бенефициентите Планът ще бъде достъпен чрез сайта на общината.
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За постигане на максимална публичност по плана се предвижда осигуряване
на информация за Плана на всички заинтересовани страни.

Изготвил:
Антоанета Георгиева,
ст. специалист
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Приложение 1

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016 Г.
№

Приоритети

Дейност

1.

Насърчаване на
икономическата
активност и
кариерното развитие
на младите хора

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

Инициативи,
кампании

Организиране
на информационна
среща с работодатели
от региона

Срок
месец
април
2016г.

Отговорни
институции
Общинска
администрация;
ръководства на
училища;
читалища

1.2. Насърчаване
интереса на младите
хора към развитието
на общината


Организиране на
дискусии в часа на
класа на тема «Визията
на младите хора в
бъдещето на Община
Провадия»

Общинска
в рамките администрация;
на
ръководства на
учебната
училища
2015-2016
г.

1.3. Включване в
заетост чрез
национални програми
и схемите по ОП РЧР,
според Национален
план за действие по
заетостта за 2016
год.


Създаване на
възможност за
стажуване по
стажантски програми и
работа по проекти

Дирекция „Бюро
постоянен по труда“;
Общинска
администрация


Прилагане на
насърчителните мерки
по ЗНЗ

Дирекция „Бюро
постоянен по труда“;
Общинска
администрация
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Финансов
ресурс

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

2.

3.

Подобряване на
достъпа до
информация и
качествени услуги

2.1 Актуална и
достъпна
информация, насочена
към широк кръг
интереси и
потребности


Своевремнно
обявяване на сайта на
общината за младежки
проекти, програми,
стипендии и
възможности

Общинска
постоянен администрация
чрез младежкия
медиатор,
читалища

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

2.2 Запознаване на
младите хора с
възможностите,
които им се
предоставят от
приетия Закон за
младежта и
Националната
стратегия за
младежта


Информационна
кампания

месец
юни
2016г.

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции


Беседи от мед.
специалисти по
училища в час на класа;

постоянен Общинска
администрация
чрез здравния
медиатор,
МКБППМН,
ЦОП,
училища ,
Дирекция
„Социално
подпомагане“

Насърчаване
на 3.1. Информация по
здравословен начин въпросите на
на живот
сексуалното и
репродуктивно здраве,
превенция на болести,
предавани по полов
път, превенция на
СПИН, наркомания и
др.


Индивидуална
работа на личните
лекари с млади хора от
селата
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Общинска
администрация
чрез младежкия
медиатор,
читалища

постоянен лични лекари

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

3.2. Насърчаване на
физическата
активност и спорт.

4.

Превенция на
социалното
изключване


Участие на
средношколците и
членовете на спортните
клубове в ученически
игри, спортни
състезания, кросове ,
шампионати за деца и
младежи, в спортните
инициативи (според
планираните в
Общински спортен
календар 2016г.)

постоянен Общинска
администрация,
спортни
клубове,
училища,
ОДК, ЦОП

3.3 Организиране на
походи в околностите
на Провадия,
екскурзии до природни
и исторически
обекти, екскурзионни
летувания и други
туристически прояви


Планираните в
програмите на
училищата,
читалищата, ТПД
„Орлови скали“ и
клуб „Млад турист“
организирани
инициативи

4.1. Подкрепа на
младите хора в
специализираните
институции и
услугите в
общността ( ЦОП и
ЦСРИ) и от
резидентен тип
( Преходно жилище и
ЦНСТ)


Прилагане на
постоянен ЦОП, ЦСРИ Д
иновативни форми и
„СП“
добри практики за
пълноценно
интегриране в
обществото на младежи
и при напускането им
на институцията
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ТПД „Орлови
постоянен скали“,
клуб
„Млад
турист“

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

5.

Развитие на
младежко
доброволчество

Провеждане на
5.1 Привличане
на 
младите хора към обучения по оказване
на първа помощ на
доброволчески акции
доброволците от
БМЧК, както и на
различни групи млади
хора.

Представяне на
пътуваща изложба
„Благотворителността
през обектива“ на
Фондация „Помощ за
благотворителността в
България“

Дарителска
акция за набиране на
книги по Проект „Мини
градски библиотеки –
седни, прочети и
върни“

Дейности по
проектите на Клуб
„PTPI РROVADIA “
към СОУ „ Д. Благоев“

Участие в
инициативата
„Да
изчистим
България
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постоянен МБЧК,
Общинска
администрация

месец
април
2016

Общинска
администрация

месец
юни/юли
2016г.

Общинска
администрация,
младежки
медиатор
ЦОП, читалища

постоянен

СОУ „ Д.
Благоев“

месец
април
2016 г.

Общинска
администрация,
училища,

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

заедно"
6.

Повишаване
гражданската
активност на
младите хора

6.1. Гражданско
образование и
обучение

6.2. Участие на
младите хора при
решаване на
младежките
проблеми

7.

Развитие на младите
хора
в
малките
населени места и
селските райони

7.1 Подпомагане
дейността на
читалищата в селата
като културноинформационни
центрове


Беседи в час на
класа на тема
„Познаваме ли
законите“(Закон за
закрила на детето,
Закон за младежта)

читалища
в рамките
на
учебната
2015/
2016г.

 Дейности по
Проект
„Предизвикателства,
променящи живота“ на постоянен
Сдружение „Платфома
Агора“ в партньорство
с НЧ „ Ал.
Константинов 1884“
месец май

Създаване на
2016г.
Младежки
консултативен
съвет


Оказване на
съдействие на
читалищата при
разработването на
проекти;

Стимулиране на
младежките дейности
на читалищата в селата
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Училища,
общинска
администрация
чрез
младежки
медиатор
НЧ „ Алеко
Константинов
В рамките на
1884“
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

Общинска
администрация
чрез младежки
медиатор

постоянен Общинска
администрация

месец
октомври
2016г.

Общинска
администрация,
читалища

с висок процент млади
хора и проучване
потребностите и
желанията им чрез
провеждане на анкета
„Моята идея за моето
село“.

Участие на
талантливи млади хора
в местни, регионални и
национални музикални,
танцови и пр. форуми,
според Общински
културен календар и
според други
подходящи за целите
направления.
8.

Развитие на
междукултурния и
международен
диалог

8.1. Работа по
Проект “Създаване на
нова методология на
обучение по
предприемачество
чрез Европейско
регионално
стратегическо
партньорство“

8.2. Запознаване с
ценностите на

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции
вж. Общ. Общинска
Културен администрация,
календар Читалища, ОДК
- 2016


Методически
разработки на
литовски, български и
английски език за
формирането на
предприемачески
умения и увеличаване
на капацитета и
способностите на
учениците да участват
активно в обществото

постоянен


Провеждане на
поредното издание на

месец
октомври
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Община
Провадия,
ІІ ОУ „ Иван
Вазов“
НЧ „ Алеко
Константинов
1884“
В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции
Общинска
администрация,

9.

Повишаване ролята
на младите хора в
превенцията
на
престъпността.

мултиетническата и
мултикултурна
природа на
общността за
приемане на
различията

Кулинарно дегустационна среща
„Етно-трапеза“

2016г.

9.1. Превенция на
правонарушенията,
извършени от млади
хора


Информационно
- образователна
кампания на
МКБППМН

постоянен МКБППМН
ЦОП

9.2 Провеждане на
дискусии,
беседи,
ролеви
игри
и
мултимедийно
обучение по темите:
превенция
на
наркотици,
проституция,
тютюнопушене,
агресията
сред
младите хора
и
формиране
на
възпитателни модели
против агресията


Информационно
- образователна
кампания на
ЦОП и дейности в
направление
„Превенция на
отклоняващото се
поведение“

постоянен МКБППМН,
ЦОП, училища


Участие в
“MOVE WEEK” седмицата на
физическата активност
и спорт” 2016 г.
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месец
септември
2016г.

читалища

ЦОП, ОДК ,
Общинска
администрация,

и

В рамките на
утвърдените
бюджети на
отговорните
институции

