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ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският годишен план за младежта на община Кюстендил за 2017 година е програма, чрез която се изпълнява
националната политика за младите хора и определя основните цели и приоритети в областта на младежката политика. Общинският
годишен план е формиран според потребностите на младите хора в Община Кюстендил и е в синхрон с приоритетите на европейската
политика за младежта.
Този документ е разработен в изпълнение на Закона за младежта и отразява Националната стратегия за младежта 2010-2020. В
Общинския годишен план за младежта на община Кюстендил за 2017 година са предвидени мерки и дейности за развитие и младежки
перспективи, провокирани от новите национални инициативи и програми за подобряване на качеството на живот и навлизането на
младите хора на пазара на труда.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Общинският годишен план за младежта на Община Кюстендил за 2017 година е насочен към младите хора от 15 – 29 г. без
разлика в техните образователни, социални, политически и етнически убеждения.
ВИЗИЯ
Основната визия на политиката за младежта е подобряване качеството на живот на младите хора и на условита за успех на всеки
млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране потенциала на
младите хора в развитието на България и Европейския съюз.
АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Демографска характеристика
Основна характеристика на младежката общност в Кюстендил е нейната динамична промяна. Като най‐характерна черта сред
младите се очертава стремежът към независимост и самореализация – подчертан стремеж към самостоятелни решения и индивидуален
подход към живота.
Община Кюстендил заема 31,44 % от територията на област Кюстендил и 4,73 % от тази на Югозападен район, като площта ѝ
възлиза на 959,4 кв. км. Сравнителен анализ на показател „Брой на населението” показва тенденция на намаляване на броя на
населението на общината като цяло, която е характерна за почти всички общини в страната. Младежите от 15 до 29 г. в община
Кюстендил са 11284 души, а за град Кюстендил са 9326 души. Броят на регистрираните младежи на Бюрото на труда е около 470.
Образование
На територията на Община Кюстендил има 17 училища, като от тях 13 са общински, а 4 са държавни. В общината функционира и
Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс, който осмисля свободното време на учениците. Община
Кюстендил разполага с добре разгъната образователна мрежа, която гарантира равнопоставен достъп до образование, в т.ч.
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извънкласни дейности. Представени са всички образователни степени и във всяка една от тях има образователни институции с
традиции за качествено образование. Училищата в община Кюстендил са 17 броя, както следва:
- Начални училища – 2 бр.;
- Основни училища – 7 бр.;
- Профилирани гимназии – 2 бр.;
- Спортно училище – 1 бр.;
- Професионални гимназии – 5 бр.
В град Кюстендил даден се осъществява обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми на ВСУ „Черноризец
Храбър“.
Независимо от факта, че броят на младите хора, които отпадат от училище е сведен до минимум, а броят на тези, които завършват
висше образование се увеличава, сериозен проблем е задържането на младежи с по-високо образователно равнище в общината, поради
трудности с осигуряване на трудовата им заетост. Ключов момент при създаването на възможности за младите хора да намерят своето
място в обществото, да постигнат икономическа независимост и да се развият, e намирането на подходящо работно място. Ето защо
настоящият план се основава на търсене на сътрудничество и координация в сфери като образование, трудова заетост, здравеопазване,
социално включване и етническа толерантност. Почти всички младежи от 15 до 19 години, посещаващи училище са включени в
извънкласни форми.
Спорт
Община Кюстендил е загрижена за израстването на младите хора и задоволяването на техните интереси, свързани със
здравословен начин на живот и стремеж за намаляване на младежката престъпност. Полагат се усилия за подобряване качеството на
условията на живот, учене и спорт. В община Кюстендил са регистрирани 38 спортни клуба, от които 31 активно развиват дейност.
Спортовете, които развиват са 24 вида, а именно:
- Лека атлетика – 2 СК;
- Футбол – 1 СК;
- Борба – 1 СК;
- Баскетбол – 1 СК;
- Волейбол – 1 СК;
- Художествена гимнастика – 2 СК;
- Бокс – 1 СК;
- Ски – 2 СК;
- Таекуондо – 1 СК;
- Тенис на маса – 1 СК;
- Тенис – 1 СК;
- Скокове на батут – 1 СК;
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Джудо, самбо, сумо, унифайт – 2 СК;
Карате – 3 СК;
Спортна аеробика – 1 СК;
Картинг – 1 СК;
Културизъм и фитнес – 1 СК;
Шахмат – 2 СК;
Ориентиране – 1 СК;
Спортен бридж – 1 СК;
Спорт за хора с увреждания ( шахмат, спортен риболов, спортна табла, лека атлетика, тенис на маса и др. ) – 2 СК;
Снукър клуб Мастърс Кюстендил – 1 СК;
Клуб на спортиста ветеран – 1 СК.
Голяма част от младите хора на територията на общината проявяват интерес към спортните клубове и сдружения, както и към
другите извънучилищни форми за развитие.
Съвременният модел за здравословен начин на живот трябва да развие принципа на делегиране на права и отговорности от
страна на държавата и активна подкрепа и партньорство с неправителствените младежки и спортни организации. Особено
внимание се отделя на насърчаването на здравословен начин на живот и на превантивните мерки, по-специално по отношение на
сексуалната активност, злоупотребата с алкохол, използването на наркотици, тютюнопушенето, хранителните разстройства,
затлъстяването, насилието, хазартните игри. Взаимодействието между отделните институции и специалистите, които работят в тях
е насочено към осъществяването на корекционно-възпитателна работа и професионална подкрепа на деца и юноши с рисково
поведение, както и техните семейства; професионална подкрепа на агресивни деца, деца с асоциално поведение, деца в риск,
училищни ръководства и училищни комисии; превантивна дейност чрез организиране на различни конкурси, изложби, обучения и
др. – да се предпазят младите хора от отклонения от морала и правни норми; консултативно – информационна дейност с родителите
на подрастващите, с класните ръководители и граждани по проблеми на възпитанието.
Социално подпомагане и социално включване на младите хора
Дейностите, които се реализират в община Кюстендил, са:
 Здравни консултации за деца;
 Семейно консултиране и подкрепа;
 Формиране и развитие на родителски умения;
 Ранна интервенция на уврежданията;
 Допълнителна подготовка за равен старт в училище;
 Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.
Тези дейности се реализират в:
 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи;
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 Център за настаняване от семеен тип за възрастни;
 Образователен център;
 Център за социална рехабилитация и интеграция;
 Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания;
 Център за обществена подкрепа;
 Комплекс за социални услуги.
ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ
ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
№

Дейност

Срок /Период

Показатели за оценка
на изпълнението

Отговорни институции

Приоритет № 1: Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
Специфична цел: Създаване на условия за подобряване качеството на живот на младите хора.

1

2
3

4
5

Насърчаване ученето през целия живот –
проекти, инициативи и информация.
Запазване функционирането на учебнотренировъчни фирми в професионалните
гимназии.
Диалог и взаимодействие с местния бизнес
за осигуряване възможности за повишаване
квалификацията на младите хора и
служители и провеждане на стажове на
младите хора.
Провеждане на трудова борса.
12 октомври – Ден на българската община:
Седмица на отворените врати – кампания за

постоянен

Община Кюстендил
Младежки НПО
Представители на бизнеса
Агенция по заетостта

Брой на заети младежи в
инициативата

постоянен

Професионални гимназии

Брой учебнотренировъчни фирми

постоянен

Община Кюстендил
Младежки НПО
Представители на бизнеса
Агенция по заетостта

Брой на заети младежи в
инициативата

2017 г.
месец

Бюро по труда
Читалище „Братство”
Община Кюстендил
Общински съвет

Брой участници
Брой на заети младежи в
инициативата
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6

7

8

9

10

11

12
13

14

популяризиране
на
местното
самоуправление в Община Кюстендил и
Общински съвет Кюстендил.
Създаване на условия за провеждане на
кандидат студентски изпити за ВУЗ в
училища в град Кюстендил.
Подкрепа и развитие на младежите чрез
Общинска програма за закрила на деца с
изявени дарби.
Провеждане на тест за общински стипендии
с учениците от VІІІ до ХІ клас за
установяване ценностните нагласи на
младите хора.
Съдействие и подкрепа на младите хора от
Община Кюстендил чрез финансиране на
проекти за младежки дейности.
Създаване на възможност за стажове в
общинска
администрация
Кюстендил.
Програма „Старт на кариерата” .
Стажуване на студенти от висшите училища
в общинска администрация - краткосрочни
стажове .
Осигуряване на работни места на младежи с
увреждания.
Намаляване броя на необхванатите и
преждевременно
напусналите
образователната
система
лица
в
задължителна предучилищна и училищна
възраст.
Назначен
младежки
медиатор
за
идентифициране на неактивни младежи до
29-годишна
възраст
и
тяхното

октомври
2017 г.

постоянен

Кюстендил
Младежки НПО
Училища
ТУ София
ВВУ Велико Търново
Училища
Община Кюстендил
Училища

месец юли
2017 г.

Община Кюстендил
Училища

Брой на участвали
младежи в инициативата

постоянен

Община Кюстендил
Младежки НПО

Брой разгледани проекти

постоянен

Община Кюстендил
МТСП

Брой стажували млади
хора

постоянен

Община Кюстендил

Брой стажували млади
хора

постоянен

Община Кюстендил
Представители на бизнеса

Брой назначени младежи
с увреждания

постоянен

Община Кюстендил
Училища

Процент на отпаднали
ученици

постоянен

Младежки медиатор в
Община Кюстендил
Бюро по труда

Брой реализирани
младежи

месец април
2017 г.

Брой явили се кандидат
студенти
Брой на обхванати
младежи в инициативата
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консултиране, информиране и подпомагане
при търсене на работа и обучение.
Община Кюстендил
15 Участие в изпълнението на Механизъм за
намаляване на преждевременно напусналите
постоянен
Училища
образователната система лица.
РУО Кюстендил
16 Съвместни дейности за изпълнение на
Споразумение между институциите за
Община Кюстендил
реализиране на Националния план за
постоянен
БТ; РУО; МИКЦ; КНСБ;
изпълнение на Европейската гаранция за
„Подкрепа”; ТПП; АИК
младежта 2014-2020 г.
Приоритет № 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги

Процент на отпаднали
ученици.

Брой включени млади
хора

Специфична цел: Информационна политика за младите хора
17

18

19

20

21

Разкриване и функциониране на Младежки
информационно консултантски център –
Кюстендил
Разширяване на достъпа до услуги за
професионално ориентиране чрез равен
достъп до образование.
Съдействие за осмисляне свободното време
на децата чрез дейностите, реализирани от
ЦПЛР - ОДК и училищата.
Разширяване на достъпа до услуги за
специализирани консултации.

2017 г.

постоянен

постоянен

постоянен

Организиране на общински информационни
кампании, насочени към младите хора.
постоянен

Читалище „Братство”
Община Кюстендил
Училища
Център за кариерно
ориентиране
Община Кюстендил
Училища
ЦПЛР - ОДК
Община Кюстендил
Агенция по заетостта
НПО
Читалища
Община Кюстендил
Читалища
Младежки
информационно
консултантски център, гр.

Брой кампании и заети
младежи в инициативите
Брой на заети младежи в
инициативите
Брой на заети младежи в
инициативите

Брой проведени
кампании
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22

Предлагане на условия за организиране на
свободното време на младите хора.

постоянен

Подобряване на достъпа на младите хора до
постоянен
интернет.
24 Подобряване капацитета на читалищата
като доставчици на информационни,
постоянен
обучителни и консултантски услуги.
Приоритет № 3: Насърчаване на здравословен живот
23

Кюстендил
Общински център за
свободното време
Читалища
Община Кюстендил
Читалища

Брой участници

Читалища

Специфична цел: Превенция на факторите, застрашаващи живота на младите хора.
25 Информационни кампании по превенция на
Община Кюстендил
рисковото поведение на младите хора чрез
Училища
отбелязване на знакови дати:
постоянен
НПО
26 юни – ден за борба с наркоманиите
РЗИ
1 декември – ден на съпричастност към
болните от СПИН/ХИВ.
Община Кюстендил
26 Разяснителни и обучителни мероприятия в
училищата със съдействието на директори и
постоянен
Училища
учители.
НПО
Училища
27 Повишаване на сексуалната култура на
младите хора.
НПО
постоянен
Читалища
РЗИ
на
дейностите
на
28 Продължаване
инициативата „Училище за бременни и
2017 г.
Кюстендилска болница
майки”
Училища
29 Развитие на знания, нагласи и умения за
здравословен начин на живот, безопасно
НПО
постоянен
поведение и избягване на рискови за
Читалища
здравето практики.
РЗИ

Брой кампании и заети
младежи в инициативите

Брой на заети младежи в
инициативите
Брой проведени
инициативи
Брой инициативи и брой
участници в тях
Брой проведени
инициативи
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30

31

32

33

34

Подобряване на достъпа на младите хора до
съвременна
научна
информация
и
качествени услуги по въпросите на
сексуалното и репродуктивно здраве,
превенция на нежелана бременност и на
сексуално предавани инфекции.
Реализиране на програми за стимулиране на
детския и младежки спорт и туризъм.

Провеждане на информационни кампании
за повишаване на спортната култура на
младите хора.
Развитие на спорта като превантивно
средство срещу заболявания чрез:
- Предоставяне на общинска спорна
база за безвъзмездно ползване от спортните
клубове
- Отделяне на средства за финансово
подпомагане на СК на база изготвени
нормативни документи
- Финансово
и
организационно
участие на Общината при прояви – ден на
предизвикателството, ден на българския
спорт, европейска кампания NowWeMove –
Европейски ден на спорта в училище.
- Съвместни мероприятия с различни
Асоциации на национално ниво – БАСВ
„Световен ден на ходенето”; Българска
асоциация „Спорт в свободното време”Турнир по три вида спорт.
Включване на младежи в курс „Водни

постоянен

Община Кюстендил
Училища
НПО
Читалища
РЗИ

Брой проведени
инициативи

постоянен

Спортни клубове
Туристическо дружество

Брой реализирани
програми и брой
обхванати участници в
тях

постоянен

Община Кюстендил
Училища
НПО
Спортни клубове

Брой проведени
кампании

постоянен

2017 г.

Община Кюстендил
Училища
БАСВ
Българска асоциация
„Спорт в свободното
време”

Брой спортни клубове,
училища, сдружения и
Асоциации, включени в
мероприятията

БЧК

Брой лица, издържали
9

спасители на плувни басейни и водни
паркове"

успешно курса

Приоритет № 4: Превенция на социално изключване на младите хора в неравностойно положение
Специфична цел: Създаване на благоприятни условия за повишаване качеството на живот на младите хора в
неравностойно положение.
35 Създаване на условия за осигуряване на
Брой младежи със
достъп до професионално образование и
Община Кюстендил
специални
обучение на младежи в неравностойно
постоянен
Професионални гимназии
образователни
положение - младежи със специални
потребности
образователни потребности.
Община Кюстендил
36 Съдействие за осигуряване на равен достъп
до социални услуги чрез диалог и
Училища
Брой на заети младежи в
постоянен
взаимодействие
с
институциите
и
НПО
инициативите
организации.
Социални служби
Община Кюстендил
Брой обхванати млади
37 Развитие на социални услуги за млади хора
постоянен
в риск.
Закрила на детето
хора
38 Повишаване качеството на социалните
услуги за младите хора в неравностойно
постоянен
Община Кюстендил
положение.
Община Кюстендил
39 Прилагане на Координационния механизъм
за взаимодействие при работа с деца жертви
РУО Кюстендил
на насилие или в риск от насилие и
постоянен
Прокуратура
взаимодействие при кризисна интервенция.
Детска педагогическа стая
Закрила на детето
Приоритет № 5: Развитие на младежкото доброволчество.
Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството и мотивиране за включване на младите хора в него.
при
организиране
на
Община Кюстендил
40 Съдействие
Брой на заети младежи в
доброволчески акции от НПО в сферата на
постоянен
Училища
инициативите
социалните дейности, работа с деца, спорт,
НПО Социални служби
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здраве.
41 Отбелязване „Ден на доброволчеството”
месец декември
Община Кюстендил
чрез съдействие на НПО – участие в
2017 г.
НПО
различни благотворителни кампании.
42 Провеждане на обучение и квалификация на
младите
доброволци,
свързани
с
Община Кюстендил
постоянен
извършването
на
младежките
НПО
доброволчески дейности.
Приоритет № 6: Повишаване на гражданската активност на младежта.
Специфична цел: Насърчаване на младите хора за активно участие в обществения живот.
самоорганизирането
на
43 Подпомагане
младите хора в младежки неправителствени
постоянен
Община Кюстендил
организации.
44 Създаване на условия за подкрепа и
реализиране на младежки кампании и
постоянен
Община Кюстендил
инициативи.
месец март
45 Организиране на ежегодна кампания по
почистването на гр. Кюстендил.
2017 г., месец
Община Кюстендил
септември
Училища
2017 г.
НПО
46

Събиране на ученически пособия и книги и
даряването им на социално слаби деца.

47

Организиране почистване и освежаване на
детски кътове.

48

49

Съдействие за провеждане на общинско
състезание с младежки противопожарни
отряди „Млад огнеборец”.
Отбелязване
международния
ден
на

месец
септември
2017 г.
постоянен
месец май
2017 г.
месец август

Община Кюстендил
Училища
НПО
Община Кюстендил
Училища
НПО
Община Кюстендил
Училища
РС „ПБЗН”
Община Кюстендил

Брой на заети младежи в
инициативите
Брой обучени млади
доброволци.

Брой младежки НПО
Брой проведени
кампании и инициативи

Брой на заети младежи в
инициативите

Брой на заети младежи в
инициативите
Брой на заети младежи в
инициативите
Брой на заети младежи в
инициативите
Брой на заети младежи в
11

младежта – 12 август.
50

Насърчаване
и
популяризиране
гражданското образование и обучение.

2017 г.
на
постоянен

Читалища
НПО
Община Кюстендил
Училища
НПО

инициативите

Приоритет № 7: Развитие на младите хора в малките населени места
Специфична цел : Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение и информация на младите хора в
малките населени места.
Организиране и провеждане на инициативи
и информационни срещи за младите хора от
Община Кюстендил
малките
населени
места
относно
постоянен
НПО
възможностите
за
обучение
и
Кметове на кметства
квалификация.
52 Насърчаване на читалищата като средища за
информация,
неформално
обучение,
Община Кюстендил
постоянен
културно изразяване и гражданско участие в
Кметове на кметства
малките населени места.
на
читалищата
от
53 Дофинансиране
общинския бюджет за организиране и
Община Кюстендил
постоянен
провеждане на фестивали, събори,честване
Читалища
на бележити дати и християнски празници.
Приоритет № 8: Развитие на междукултурния и международния диалог
51

Брой инициативи и брой
участници в тях.

Брой инициативи и брой
участници в тях.

Специфична цел: Културна интеграция на младите хора в обществото и обмен на културни традиции на различни
етноси
54 Създаване на условия за насърчаване и
Община Кюстендил
подпомагане на опознаването на отделните
постоянен
Кметове на кметства
Брой проведени
етнически общности и техните култури за
Училища
инициативи
стимулиране
на
толерантност,
Читалища
разбирателство и взаимодействие между
12

55

56

общностите.
Създаване на условия за насърчаване и
подпомагане на приобщаването на младите
хора към европейското гражданство и
изучаването на европейски езици и култури.
Участие на ученици в състезания: конкурс
на
Европейската
комисия
Juvenes
Translatores, на Лонгман, на асоциацията на
Кембридж
училищата,
лингвистично
кенгуру, за творческо писане, Spelling Bee,
на Гьоте институт и др.
Усъвършенстване на уменията за работа в
мултикултурна среда.

постоянен

Община Кюстендил
Училища
Читалища

2017 г.

Училища

Брой участвали младежи

Община Кюстендил
постоянен
Училища
Читалища
Приоритет № 9: Повишаване на ролята на младите хора в превенции свързани с престъпността

57

Специфична цел: Политика за включване на младите хора в превантивните инициативи за различни зависимости и
правонарушения.
Община Кюстендил
58 Повишаване на ефективността от дейността
на
Местна
комисия
за
борба
с
Детска педагогическа стая
противообществените
прояви
на
Училища
Брой на заети младежи в
постоянен
малолетните и непълнолетните.
Прокуратура
инициативите
Закрила на детето
Кметове на кметства
на
консултативна,
Община Кюстендил
59 Извършване
възпитателно-корекционна дейност с деца
Детска педагогическа стая
от 8 да 18 год и техните родители
Училища
Брой на заети младежи в
постоянен
Прокуратура
инициативите
Закрила на детето
Кметове на кметства
Община Кюстендил
Брой на заети младежи в
60 Организиране и провеждане на кампании и
инициативи от Общински съвет по
постоянен
Детска педагогическа стая
инициативите и
наркотични вещества като орган за
Училища
кампаниите
13

провеждане на национална политика срещу
злоупотребата с наркотични вещества
61

62

63

Организиране
на
информационни
и
образователни кампании за превенция на
правонарушенията, извършвани от младите
хора.
Провеждане на обучение за развитие на
нагласите, знанията и уменията за оказване
на помощ и подкрепа на младежи с
поведенчески
проблеми
и
млади
правонарушители.
Организиране на кампании за пътна
безопасност.

Прокуратура
Закрила на детето
Кметове на кметства
постоянен

Община Кюстендил
НПО
Училища

Брой проведени
кампании и обхванати
младежи в тях

постоянен

Община Кюстендил
НПО
Училища

Брой проведени
обучения и брои
обхванати младежи

постоянен

Община Кюстендил
НПО
Училища

Брой кампании и брой
обхванати младежи

ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Общинският план за младежта на община Кюстендил за 2017 година е разработен въз основа на планираните инициативи от
Общинска администрация и институциите на територията на община Кюстендил. В периода на реализация на дейностите,
наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана от експерти на общинска
администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи, който ще се представи в Областна
администрация – Кюстендил.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА
За осигуряване на публичност Общински план за младежта на община Кюстендил за 2017 година ще бъде публикуван на сайта
на община Кюстендил.
Настоящият Общински годишен план за младежта на община Кюстендил за 2017 г. е приет с Решение № 393 от 26.01.2017 г. на
Общински съвет – Кюстендил.
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