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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план е разработен в съответствие с чл.15 от Закона за младежта,
Националната стратегия за младежта и Националната програма за младежта.
Законът за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на Националната
стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на правителството на
европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в
страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез
създаване на устойчиви механизми за инвестиране В младежта като ЗНЗЧИМ социален
капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора В развитието на БЪЛГЗРИЯ и
Европейския съюз.
Стратегическите цели, заложени в документа са свързани с 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
младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и
международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността.
По смисъла на Закона за младежта „младежи” са лица на възраст от 15 до 29 години
включително.
Основната характеристика на младежката общност в община Каолиново, както и
предизвикателствата пред нея, не са по-различни ОТ ТСЗИ на младежите ПО ПРИНЦИП В
национален мащаб. Характеристиката и дефинирането на предизвикателствата, изтъкнати в
Националната стратегия, са присъщи и ОНРСДСЛЯПЩИ поведението и житейската ориентация
на младежите и от нашата община.

1.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА
МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КАОЛИНОВО

1.1. Насърчаване на
икономическата ЯКГИВНОСТ

хора

И

кариерното развитие на младите

Община Каолиново разполага с училищна
мрежа от учебни и детски заведения,
която е оптимална за потребностите на
населението на общината » 1 средно училище, 2
обединени
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училища, основни училища и 16 Детски градини. Материално-техническата
база на учебните заведения е значително
подобрена, като са внедрени мерки за енергийна
ефективност, подменена е системата за
отопление, ремонтирани са помещенията.
В детските
градини през учебната 2017/2018 година са обхванати 380
деца в 22 групи, а в
общинските училища 1007 ученика от
първи до дванадесети клас.
В училищата на община Каолиново
процентът на отпадане на ученици за миналата
учебна година е 0,5 %. Причините за отпадане на
учениците от училище са социалноикономически, образователни, етнокултурни и финансови проблеми
в семейството,
заминаване на родителите в чужбина, незаинтересованост
от страна на родителите, липса
на мотивация за учене от страна на
децата, затруднения при изучаването на преподавания
материал, ранно сключване на бракове и др. Поради тези
причини в училищата на
територията на община Каолиново се набляга на засилване на
мотивацията за учене, вземат
се мерки, свеждащи до минимум напускането на
учебните заведения. Училищата постоянно
инициират различни мероприятия, свързани със спорт,
култура и образование. Родители
присъстват на открити уроци, тържества, концерти,
награждавания от конкурси, състезания
и
др.

Осигуряването на заетост на младите хора е условие за
предстоящото им трудово и
социално реализиране. Стремежът към независимост и
самореализация е доминираща черта
сред младите хора в общината ни. За съжаление голяма част
от тях са социално и
икономически зависими от семействата си и социални помощи
от държавата.
Високообразованите млади хора от общината не
правят изключение от общата за
страната тенденция да търсят реализация в големите градове на България.
След завършване
на своето образование младите хора се включват на
пазара на труда, като в повечето случаи
нямат трудов опит по придобитата специалност. Често
им липсват необходимата
информация и контакти за устройване на работа.
За да се противодейства на
нарастващата се младежка безработица, община
Каолиново търси начини за подкрепа на
създаване на работни места чрез осигуряване на
временната заетост по оперативни програми и програми. През 2017 г. по
Национална
програма „Старт на кариерата“ е осигурена заетост на 3 младежи с висше
образование.
Основната цел на програмата е да бъдат
осигурени възможности за придобиване на трудов
стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование,
с цел улесняване
на прехода между образование и заетост. По
„Нова
проект
възможност за младежка
заетост“ е осигурена заетост на 2 младежи с висше
образование. По Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Схема
„Обучения и заетост за младите хора”
бяха назначени на работа 29 младежи с
основно образование, 21 младежи със средно и 1
младеж с висше образование. Основна цел е интеграция на безработните
младежи до 29годишна възраст, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ гр.Каолиново
към пазара на
труда чрез заетост при работодател. Проекта ще спомогне за улесняването
на прехода от
образование към заетост за безработни младежи, които
ще получат първи или нов шанс за
работа, нови или усъвършенствани професионални знания
и умения, придобити на
работното място, както и придобиването на професионална
квалификация. По Национална
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назначен
програма „Активиране на неактивни лица“, към Общинска администрация е
младежки медиатор, който има за цел да информира, мотивира и активира младежи,
които не учат, не работят и не са регистрирани в Бюро по труда. Осъществява групови и
за
индивидуални срещи с младежи до 29 г., с цел предоставяне на съвети и насоки
безработните, които имат нужда от помощ за търсене и намиране на работа, включване
в обучения за повишаване на квалификацията, помощ при изготвяне на СУ и други.
Осъществява връзката между младежите и институциите, предоставящи социални, здравни,
образователни и други услуги.
През 2017 година млади хора на възраст до 29 години не са проявили инициатива за
на
развитие на собствен бизнес. Главната причина е липсата на опит и средства за развитие
тъй
собствен бизнес. Официална информация за самонаети млади хора няма към момента,
без да се
като голяма част от тези лица са в сивия сектор на икономиката т.е. работят
самоосигуряват.
Голяма част от младежите, след приключване на формалното им учене в училище,
не се възползват от възможностите на неформалното и това ги прави
неконкурентоспособни на пазара на труда. Все още липсва практика работодателите да
инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители.
Достъпът до услугите за квалификация и преквалификация в Общината се
осъществява главно чрез Бюрото по труда.
1.2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
Все по-висок е процентът на младите хора, които ежедневно ползват интернет
на
услуги, включително и в селата, а това е един от съвременните начини за получаване
информация. Чрез предоставените компютри по Програма „Глобални библиотекиБългария” в Народно читалище „Просвета-1934” гр.Каолиново е осигурен достъпа на

младите хора до интернет. Така се постигна една от основните цели - приобщаването на
общество.
хората, в т.ч. мдадите хора и библиотеките към глобалното информационно
Макар че информационните технологии навлизат сериозно в бита и в работата ни,
в
се
достъпът до информация на младите хора е различен. Нерядко причината за това крие
незнанието как да се търси полезна информация.
1.3. Насърчаване на здравословния начин на живот

Здравното обслужване на населението на община Каолиново се осъществява от
извънболнична помощ - 3
регистрираните в РЗИ - гр.Шумен: Амбулатории за първична
броя, Амбулатория за първична дентална помощ е 2 броя, Медицински център и Център за
спешна медицинска помощ. Всички те са крайно недостатъчни и не са в състояние да
населени
осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване, особено в по-малките
места.

е
Макар като цяло здравословното състояние на младежите в общината да
на
задоволително, някои аспекти предизвикват особена загриженост, а именно въпросите
Употребата на
храненето, физическата активност, сексуалното и психичното здраве.
общината.
алкохол, тютюнопушенето, агресията съществуват и сред младите хора в
Здравните специалисти в училищата ежегодно изнасят лекции на учениците относно
и
здравословния начин на живот и хранене. Във връзка с превенция на тютюнопушенето
употребата на алкохолни и наркотични вещества, ежегодно се провеждат различни
информационни кампании, включващи раздаване на листовки и брошури.

На територията на община Каолиново е регистриран един спортен клуб - Футболен
клуб „Лудогорец“, в която участват младежи.
Създаването на условия за системни спортни занимания на деца и младежи в
свободното време е приоритет на училищните ръководства. В училищата се организирват
състезания по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса и др.
По проект „Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на Община
Каолиново” са изградени спортни бази в с. Браничево, с. Климент и мултифункционални
игрища за мини футбол в гр. Каолиново, с. Тодор Икономово и с. Пристое, където
младежите имат възможност за масов спорт.
1.4. Превенция на социалното изключване на млади
хора в неравностойно положение
За осигуряване на здравословна и благоприятна социална
и
за

среда
уязвимите
рискови групи в т.ч. младежи от 15 до 29 години, в Община Каолиново е разработена
стратегия за развитие на социални услуги, която е в съответствие с заложените цели и
приоритети на Областната стратегия.
На територията на община Каолиново от 2011 г. до настоящия момент се
реализира
социална услуга „Семейно-консултативният център за родители и деца“ по проект на
УНИЦЕФ „Семейство за всяко дете“, която е базирана в община Нови пазар. От 2014 г.
има обособен Филиал на СКЦ в гр. Каолиново с две изнесени работни места, към същия
център има обособени „Приемни стаи“ в с. Браничево, с.Тодор Икономово. В тези стаи се
правят приемни дни на клиентите на услугата, в които се провеждат различни дейности,
изпълнявани от услугата СКЦ. „Семейно-консултативният център за родители и деца“ с
иновативна междусекторна услуга, която обединява комплекс от интегрирани социални,
здравни, образователни услуги, мерки и дейности за превенция и подкрепа на малки деца и
млади семейства в риск с голям мобилен компонент за обхващане на най-уязвимите
общности и групи, живеещи в изолирани населени места в общината.
По проект „Независим живот” бяха включени 6 лица с увреждания на
възраст от 18
до 29 години, ползващи услугата „Личен асистент“.
На територията на общината няма специализирани институции за млади хора и не се
предоставят социални услуги в общността от типа подкрепа, придружаване, менторство.
1.5. Развитие на младежко доброволчество
В община Каолиново доброволчеството сред младите хора не е
популярно, както и
желанието за сдружаване и създаване на младежки организации. На територията на

общината няма регистрирани младежки организации. Младите хора предпочитат да се
изявяват в неформални среди - събирания с приятели, спортни мероприятия, интернет
клубове, интернет форуми и др.
1.6. Повишаване на гражданската активност на младите хора
Младите хора се интересуват главно от социалните и икономическите проблеми на
общността, В КОЯТО ЖИВВЯТ, ОТ реалните ВЪЗМОЖНОСТИ за СОбСТВСНВТа си реализация И
личностно развитие тук в страната. Младежите понякога открито Демонстрират своето
безразличие, но има и такива, които умеят да изразяват мнение, да формират собствена
гражданска позиция и да проявяват обществена активност.

Младежите от община Каолиново вземат активно участие по подготовката и
провеждането на избори, като те са от групата с най-висока избирателна активност.

1.7. Развитие на младите хора

В

малките населени места и селските райони

Достъпът до информация малките населени места се осъществява чрез кметствата
и кметските наместничества, тъй като в тях има достъп до интернет.
Възможностите за професионална и личностна реализация са ограничени - малък е
броят на назначените на работа в селата. Голяма част от тях са принудени да търсят работа
в големи градове или извън пределите на родината.
Професионалната и социална реализация на младите хора в малките населени места
е свързана преди всичко с реализацията в секторите земеделие, търговия, животновъдство,
шивашка промишленост и др.
В

1.8. Развитие на междукултурния и международниядиалог
През 2017 година няма участия на млади хора в международни инициативи и

проекти.
1.9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпната
На територията на община Каолиново рисковото и девиантно поведение на младото
поколение се контролира от Инспектор детска педагогическа стая при РУП гр. Каолиново и
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
По Данни на МКБППМН в последните три години намалява броят на малолетните и
непълнолетни лица извършители на противообществени прояви и престъпления; не се

-

наблюдава групово извършване на противообществени прояви; няма тежки
противообществени прояви; децата извършват противообществените прояви поради
лекомислие, неосъзнаване същността на извършеното И липса на самоконтрол.
2. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА
ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.

насърчаване на икономическата активност И кариерното развитие на младите хора
Улесняване
на прехода от образование КЪМ заетост
- Насърчаване на икономическата активност на младите хора
14

Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
- Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа,
индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката
възраст
- Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора
2.

3. Насърчаване на здравословния начин на живот
- Превенция на факторите, създаващи риск за здравето

на младите хора
- Насърчаване на физическата активности спорта сред младите хора
Превенция на социалното изключване на младите хора В неравностойно положение
- 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
4.

5. Развитие на младежкото доброволчество
- Популяризиране на доброволчеството

Повишаване на гражданската акгивност на младите
хора
- Насърчаване на гражданското образование и обучение
- Осигуряване на ефективно
представителство на интересите на младите хора във
формирането, изпълнението и оценката на секторните политики
на национално,
регионално, областно и общинско ниво.
6.

7. Развитие на младите
хора в малките
- Осигуряване на ефективен достъп до

населени места и селските райони
образование, обучение, информация на младите хора
в малките населени места и селските райони
Развитие на междукултурния и международния диалог
Стимулиране и подпомагане на участието на българските
младежи в международни и
европейски младежки програми и проекти

8.
-

Повишаване ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
Ангажиране на институциите в превенцията на правонарушенията,
извършвани от
младежи
- Достъп до информация за
кампании, инициативи и програми.
9.
-

3. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА
3.1.

Насърчаване на икономическа активност и кариерното развитие на
младите

хора

инициативи, дейности

“

..-.

:

#

Отговорни

ВреМевн период

;

институции

създава; на..;змоаьаьтза наддава ..“ мтън,

общинска администрация

;

“

*

Стажуване на безработни лица 11629:

"

годишна възраст

“

,

”

.

,

2018 г?”

мтсп

*

Община
Каолиново
МТСП,
Община
Каолиново

;

,

“2013; г.

7

.

“

.

"РЧР"

МТСП,
Община
Каолиново

,

Осигуряване на заетост на безработни
лица до 29-годишна възраст по ОП
.

“

:

,

Информационни кампании за
популяризиране на програми за
младежка заетост

Финансиране

,

,

%

;
т

Дирекция "БТ"
Каолиново

2018 г.

МТСП,
Община
Каолиново

2018 г.

,

Не се изисква

“

“

МТСП

3.2.

Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги

Инициативищейности

:

5

Отговорни

,

Времеви период

Финансиране

институции

Презентации, обучения и семинари за
придобиване
на
умения
при Каолиново
използване на новите технологии
3.3.

1

Насърчаване на здравословния начин на живот

инициативи, дейности

,

»

Отговорни

Финансиране

Времеви период

институции
(

»

Организиране на спортни прояви и
мероприятия между училищата
чеет-ване-ъвпйежшдународнияденна

,

1

Училища

“

1

»;

2018 г.,

».

,

ьЕ-Училищни

:

,

*

Целогодишни консултации по

“

превенция на рисково поведение сред
младежи и рискови групи
(СПИН,тютюнопушене, употреба на
ПАВ и др).

3018121 Ш

,
,

»

Не, се

изисква,

,

Училища,
МКБППМН

,

Не се изисква

2018 г.

РЗИ Шумен

.

,.

.„

2618 г.“

Не се изисква

Училища

Превенция на социалното изключване на млади хора

В

положение
,

бюджети

.

.

Училища,
Читалища

»

“

Ортаниеиранена лектории за
повишаване на сексуалната И Здравна
култура на младежите ОТ общината.

3.4.

»

%

здравето.
*

Не се изисква

Инициативи,дейности

Отговорни

Времеви период

неравностойно
Финансиране

ИНСТИТУЦИИ

ЕОрганизиране на мероприятия за Община
!запознаване на младите хора в Каолиново
С
неравностойно
положение
възможностите за
професионална
реализация.
.

„а.

"захар

:

:

,

;
-

Не се изисква

3.5.

Развитие на младежко доброволчество

Йнициативи,дейности

,

Отговорни

Времеви период

Финансиране

институции

Базарза изработканаколедно,

,

Национална кампания "Да изчистим
България за един ден"

3.6.
,

Училища,
Читалища

новогодишни изделия.
”

*

-

ОбА,

“

*

април
2018 г.

*

Училищни
бюджети
Не се изисква

Повишаване на гражданска активност на младите
хора

Инициативи,дейности

!

детето, дискриминацията,
равнопоставеността между половете,
трудовите права на младите хора
„Ден на отворените врати“популяризиране на местното
самоуправление по случай „Деня на
българската “община“.

Отговорни

Времеви период

,

институции

;

Училища,
Читалища

2018 г.

Училища

2018 г.

,

Обучение позащИта на правата на

,

,

училища,
читалища

016елязване на 24 май- Ден на
славянската писменост и култура

:

декември 2018 г.

Общинска
администрация

*

,

,

,

.

октомври 2018 г.

;

Финансиране

Не се изисква

Не се изисква

Не се изисква

»

3.7.
,

Развитие на младите хора

В

Инициативи, дейности

;

%

Организиране на информационни

,

.

срещи в читалищата по въпроси на
младежкото включване и активизиране
на участието им в живота на
общността.
3.8.

,

*

,

малките населени места
Отговорни

:

И

селските райони
Финансиране

Времеви период

институции

2018 г.

Община
Каолиново

Не се изисква

Читалища

Развитие на междукултурния и международниядиалог

Инициативи, дейности
»

Отговорни

Времеви период

Финансиране

институции

Конкурс за коледна картичкапопуляризиране творческите заложби
на младите хора

Училища,
Читалища

:

декември 2018 г.

,

,
“

Бюджет на
училища и
читалища

3.9.

повишаване на ролята на младите хора

Инициативи, дейности

В

Отговорници

превенцията на престъпността

-

времеви НфйбДМПББ-Япсирдтг "

институции
Беседа на тема: “Световен ден за борба
срещу СПРШ”
на 1 декември
Провеждане на лекции, беседи,
разговори и родителски срещи,
засягащи наболели проблеми като
трафик на деца и хора, злоупотреба в
Интернет, наркозависимост и др.

*

Училища
МКБППМН

,

2018 г.

Не се изисква

2018 г.

Не се изисква

2018 г.

Не се изисква

2018 г.

Не се изисква

т

*

.»

:

Беседа на тема: “Световен ден за борба
с наркоманиите”.
Отбелязване на Световния ден без“
тютюнопушене

“

Училища,
Читалища

Училища
МКБППМН
=

Училища,
Читалища

.,

.

Ш. „
;

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ЗА ПОСТИГАНЕ НА

ЦЕЛИТЕ

За ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите
в плана е много важна добрата

координация И взаимодействие между участниците, имащи отношение за
развитието На
младите хора, каквито са: Министерството на образованието и науката, Община Каолиново,
кметствата по населените места, НПО, училища, читалища и др.
5. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛПОДЕНИЯ, ОЦЕНКА И
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Общинският план за младежта през 2018 година е разработен
въз основа на
планираните инициативи от общинска администрация, читалища и училища. В
периода на
реализация на дейностите, наблюдението на плана И координацията МС>КДУ
ангажираните
институции ще бъде осъществявана от експерти на общинска администрация. Планът е
отворен документ и подлежи на промени през Годината при постъпване на
предложения и
идеи за младежки мероприятия и дейности.
6. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА

ПЛАНА
Настоящият план ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Каолиново.

Изготвил: Г. Махмуд - Младши експерт „ОЗК”

Общинският план за младежта е приет с Решение Ле 316 по
протокол Не 29 от 31.01.2018 г.
на Общински съвет - КЗОЛИНОВО.

