ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2020 г.
І. ВЪВЕДЕНИЕ.
Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим
европейско развитие на България.
Планът за младежта в Община Антоново е разработен в съответствие с
чл. 15 от Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2010-2020 година,
Общински план за развитие на Община Антоново 2014-2020. Общинският план се
приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината / Закон за младежта
, глава втора, чл. 16, ал. 1/. и е документ за планиране на националната политика за
младите хора.
Целта на стратегията е да определи посоката на развитие с оглед потребностите
на младежите и усилията, които трябва да положим за осигуряване на добри условия за
пълноценно разгръщане на способностите, таланта и амбицията им. Реализирането на
тази цел днес, неминуемо ще доведе утре до подобряване на стандарта на живот в
нашия град.
Първостепена роля в насърчаването на младежкото участие и изява заемат местните
власти, които стоят в близост до тях, могат да осъществяват надзор и да предлагат
алтернативни и съгласувани решения за по - добра ефективност на действие. Водеща
идея в действащите към момента национални политики е младите хора у нас да бъдат
уповестителите на идеи и действия, а властите техния координационен орган. С
подкрепата и насърчаването от страна на местните органи се допринася за социалната
интеграция на младите хора. Всяка политика или дейност, създадена с цел насърчаване
на младежкото участие и инициативност трябва да осигури културна среда на зачитане
на младите хора. Също така трябва да се вземе под внимание разнообразните нужди,
условия и стремежи, които те демонстрират. , насърчаване на здравословния начин на
живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение.
Като най-характерна черта сред младите се очертава стремежът към независимост и
себедоказване. С нарастването на психологическата независимост на младия човек, все
още остава силна неговата социална и икономическа зависимост от семейната среда и
родителите. Зад тези изводи стоят обективни и субективни предпоставки, сред които
най-силно въздействие имат диспропорциите в трудовата заетост и дисбаланса на
младежкия пазар на труда
ІІ.АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
ОБЩИНА АНТОНОВО.
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МЛАДЕЖТА

В

1. Демографски процеси
По данни на Националния статистически институт към 31.12.2019 година
населението на България 7 039 000. жители. Общият брой на младите хора в страната

на възраст 15-29 г. е близо 1 080 000 жители или 15,3 % от населението в България. В
община Антоново младите хора на възраст от 15 – 29 години е близо 1200 жители, а от
18 до 29 са около 1100 жители.
Поради
динамично развиващото се общество, настъпващите промени и
засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат
дейностите, спомагащи те да се задържат в България. Да завършат образованието си
тук, както и да получат възможност за реализация след това.
2. Образователна структура при младите хора и достъп до образование.
В общината има добре изградена мрежа от учебни заведения, която обхваща
всички възрастови групи на задължително обучение. На територията на общината
функционират едно начално, две основни, едно средно училище и една детска градина.
В тях се обучават около 67ученика на възраст от 15 до 18 години.
В горен курс на обучение постъпват основно деца, живеещи в гр.Антоново но броят
им намалява поради това, че:
- част от учениците, постъпват в езикови и професионални гимназии.
- част от децата /предимно роми/ не продължават средното си образование.
- част от децата /предимно роми/ заминават с родителите си за чужбина.
Атмосферата на семейна среда, обществен живот, растеж, образование и
реализиране на младите хора се обуславя от макроикономическата ситуация в
европейски и национален аспект, от регионалните параметри на икономическото
развитие и възможностите на местния икономически микроклимат. Идентифицираните
слабости са обусловени от негативните все още демографски тенденции, от една
страна, от недостатъчно развития пазар на труда за младежите - от друга и от трета –
недостатъчният финансов ресурс, с който общината би могла да насърчава
предприемачеството сред младите хора, да стимулира развитието на общинските
младежки структури. Всички силни страни и слабости, които индикира този годишен
общински план за младежта, са база за формулиране на ясни цели и конкретни
действия, които община Антоново ще изпълнява в заложения едногодишен период,
следвайки местни правила и норми, разпоредени със Закона за младежта на Република
България
За по съвременно обучение и достъп до виртуалното пространство на територията
на града функционира компютърен център за младежите, които се намира в Младежкия
дом.

3. Здравословен начин на живот на младите хора.
В община Антоново се полагат усилия за подобряване качеството на условията на
живот, работа и учене на младежите. Особено внимание се отделя на насърчаването за
здравословен начин на живот и на превантивните мерки, по- специално по отношение
на злоупотреба на с алкохол, използването на наркотици, тютюнопушенето, насилието
и пр.
Макар като цяло здравословното състояние на младежите в общината да е
задоволително, някои аспекти предизвикват особена загриженост, а именно въпросите
свързани с храненето, физическата активност, сексуалното и психичното здраве. През
последните години се наблюдава повишаване на процента на младите хора, които са с
наднормено тегло, което оказва негативно влияние върху тяхното здраве и активен
живот през следващите години.

4. Заетост на младежта.
В условията на пазарна икономика от най-важно значение за младите хора е
предстоящото им трудово и социално реализиране.
Младежката безработица на територията на общината се обуславя от два
фактора – младежите в трудоспособна възраст напускат общината, за да търсят
реализация в по- големите градове и чужбина, ниско ниво на образование и
квалификация на част от младежите.
Националната политика по заетостта предлага специални мерки за заетост на
младежите, включващи информация и услуги за професионално ориентиране и
обучение, квалификация и преквалификация, помощ при започване на работа и
субсидирани схеми за заетост. И през тази година на територията на общината се
назначаваха с приоритет квалифицирани млади хора.
5. Младежка престъпност
На територията на община Антоново рисковото и девиантно поведение на
младото поколение се контролира от Инспектор детска педагогическа стая при РУ гр.
Омуртаг, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни. Взаимодействието между отделните институции и специалистите, които
работят в тях, е насочено към осъществяване на: корекционно- възпитателна работа и
професионална подкрепа на агресивни деца, деца в риск и други, насочени от отдел
„Закрила на детето” – гр. Омуртаг, училищни ръководства и комисии.
Тенденция през последните години за страната е за увеличаване броя на
младежи с рисково поведение и отклонение от моралните и правните норми.

ІІІ. ВИЗИЯ.
Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в Община
Антоново и на условията за реализация на всеки млад човек.

ІV.ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА.
1. Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното,
общественото и кариерното развитие на младежта.
2. Дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и
житейска реализация.
3. Дейности за организация на свободното време.
4. Насърчаване на неформалното обучение.
5. Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.
6. Дейности за задържане и връщане на младежите на територията на Общината.
V.ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.

Основните принципи за постигане на целите са посочени в Национална
стратегия за младежта 2010-2020 г, които ще се използват в реализирането на
дейностите в настоящата програма:
- Реализирането на дейностите изискват съвместни усилия на всички отговорни
субекти;
- Постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената
активност с общинската и държавната политика за младежта;
- При работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и
стандарти;
- Организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата
нормативна уредба.
Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на
общината, средства от проекти и дарения.
Общинска администрация си сътрудничи с териториалните структури на
централни държавни органи и гарантират участието на младите хора при
формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на
младежта.
VІ. ДЕЙНОСТИ
МЛАДЕЖТА 2020 Г.

В

ИЗПЪЛНЕНИЕ

№

Инициативи, дейности

І.

УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ
НА ОБЩИНАТА

1.

Стимулиране на разработването и реализирането
на проекти и програми от младежки НПО, като се
осигурява партньорство на община Антоново
Подпомагане на младежите от общината по
подходящ начин при разработването и
реализирането на проекти и програми /срещи,
дискусии, кръгли маси , обучени и др./
Популяризиране на доброволчеството.
Подпомагане на младежки инициативи свързани с
отбелязването на:
-09 май – Ден на Европа
-12 август – Международен ден на младежта и др.
Стимулиране и подпомагане участието на млади
хора в т.ч. и млади хора в неравностойно
положение в художествената самодейност. Да се
подкрепят желанията и възможностите за участие
в общински, регионални, национални,
международни прояви, конкурси, фестивали и
други мероприятия.

2.

3.

4.

ІІ.

СПОРТ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

1.

Създаване на условия за системни спортни
занимания на деца и младежи в свободното време

НА

ГОДИШНИЯ

ПЛАН

ЗА

необходими финансови средства в лева
500лв. Предоставяне на материално
техническа база/ зала, компютър,
размножителна техника и др./
600 лв.

370 лв.

843 лв.

1 000 лв.

2.

3.

4.
5.
6.
III

Организиране на спортни игри и състезания с
младежи в рамките на панаирните дни на гр.
Антоново
Организиране на младежки увеселения
Участие на младежи от общината в общински,
национални и международни турнири
Организиране на спортни мероприятия за
отбелязване на17 май- Ден на българският спорт
Участие на младежки футболни отбори в Областно
първенство.
Подпомагате на младежите за получаване на
квалификация и започване на работа

2 500 лв.

ОБЩА СУМА

33 422 лв.

450 лв.
15 820 лв.
339 лв.
11 000 лв.

VІІ. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА.
Общинският план за младежта – 2019 година е разработен въз основа на
планираните инициативи от Общинска администрация и читалищата на територията на
община Антоново. В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и
координацията между ангажираните институции, ще бъдат осъществявани от експерти
на общинска администрация. За резултатите ще бъде изготвен годишен отчет за
реализираните инициативи, който ще се представя в Областна администрация –
Търговище.
Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване
на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.
VІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА.
Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на
Общината и в социалната мрежа.
Настоящият План е приет с Решение № 36 по Протокол № 4 от проведено
заседание на Общински съвет - Антоново на 30.01.2020 год.

