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„Младите хора трябва да бъдат включвани в демократичните
структури и процеси, да имат възможност техният глас да бъде
чуван и да вземат решения по въпроси, които засягат тях и
техния живот. Активното им участие е от основна необходимост
за изграждането на по-демократично, загрижено за членовете
си и проспериращо общество“ - из „Ревизирана европейска
харта за участието на младите хора в живота на общините и
регионите“

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският годишен план за младежта е програма, чрез която се изпълнява
националната политика за младите хора, формирана според техните потребности и
синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта. Той е
разработен във връзка с изпълнение на Закона за младежта и като част от
Националната стратегия за младежта (2010-2020).
Държавната политика за младежта е целенасочена и последователна дейност
на държавата, общините, младежките организации и обществото, която има за цел
създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на
младежите и участието им в обществения и икономическия живот, както и
приобщаването им в управлението на местно, областно и национално ниво чрез
дейности, насърчаващи развитието на младежите в страната.
Общинският план е документ за планиране на младежката политика на местно
ниво, програма и методика за изпълнение на националната политика за младите
хора. Стратегическите цели на работата и дейностите за младите хора, са свързани с
насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на
достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин
на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение.
Проучване на младежките нагласи и очаквания показва, че независимостта на
младия човек все още се измерва с финансовата свобода и всеки неуспех за
професионална реализация засилва неговата социална и икономическа зависимост
от семейната среда и родителите. Зад този извод стоят обективни и субективни
предпоставки, сред които най-силно въздействие има дисбалансът на младежкия
пазар на труда. По тази причина често се налага родителите да поемат финансовата
издръжка на своите деца дълго след навършване на пълнолетието им и завършване
на академични степени с висок образователен ценз. Цитираните диспропорции в
трудовата заетост компрометират и доверието във възможностите на местната и
държавна администрация да реши въпросите за професионална реализация на
младите хора в общността. През последното десетилетие активността на младите
хора постепенно се измести от обществено-политическия живот към частния
икономически сектор. Въпреки това, през изминалата година стана ясно, че техният
интерес към политическия живот не е намалял. Провокирани, младежите заявяват
категорично
своята
политическа
позиция,
своите
обществено-политически
изисквания към управлението на държавата. Законът за младежта има за цел
преодоляване на основните предизвикателства пред управлението на младежката
политика в страната, свързани с:
 необходимост от по-тясно сътрудничество между различните секторни
държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политиките за
младежта на централно и областно ниво;
 активно включване на общините в планирането и реализирането на
политиките за младите хора;
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 активизиране участието на младите хора в обществения и икономическия
живот;
 приобщаването на младите хора в процеса на управлението на местно,
областно и национално ниво.
Общинският план за младежта цели създаване на благоприятни условия за
съхранение, развитие и инвестиране в младежта като социален капитал на
общината.
Състоянието на младите хора, проблемите на младежите, тяхната
професионална реализация и мястото им в обществения живот са едни от важните
приоритети за Община Ямбол.
Местните и регионални власти, като най-близко стоящи до младите хора, имат
много важна роля в насърчаването на младежкото участие и допринасят за
социалната интеграция на младите хора.
Ефективното участие на младите хора в местните и регионални дела трябва да
се основава на осъзнаването от тяхна страна на социалните и културни промени,
които се случват в тяхната общност и изисква постоянни представителни структури
като младежки съвет, младежки парламент или младежки форум.
Изграждане на система от мерки, гарантиращи развитието дарбите на децата,
която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява е важен акцент.
Подходът на Общината се основава на разкриване на нови възможности за всички
млади хора, равен старт на ямболските младежи спрямо този на връстниците им от
цяла Европа.
ІІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЯМБОЛ
Стратегическите цели, заложени в Общински план за младежта 2018 г. са
свързани с:
 насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора в община Ямбол;
 подобряване на достъпа до информация и качествени услуги в община
Ямбол;
 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 междукултурния и международен диалог;
 повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
Приоритет І. Насърчаване
развитие на младите хора

на

икономическа

активност

и

кариерното

 Достъп до образование:
Образованието във всеки един от своите етапи се утвърди като една от темите
с особено голямо обществено значение. Образованието следва да се разглежда не
просто като разход на средства от бюджета, а като устойчива
инвестиция в
развитието на човешките ресурси.
През учебната 2017/2018 година на територията на община Ямбол
функционират 2 начални училища, 6 основни училища, 1 обединено училище, 1
средно училище, 1 спортно училище, три профилирани гимназии и две
професионални гимназии. Структурата на училищната мрежа в община Ямбол
включва 21 училища, в т.ч. 16 общински и пет държавни училища, както и девет
детски градини.
В общинската образователна структура функционират и следните Центрове за
подкрепа за личностно развитие:
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• Общински детски комплекс –Ямбол;
• Астрономическа обсерватория и планетариум – Ямбол.
С Решение № 391 от 17 юли 2017 г. на Министерски съвет, през настоящата
2017/2018 учебна година, две от учебните заведения - Начално училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ и Профилирана гимназия „Васил Левски“, бяха утвърдени в
листата на иновативните училища в Република България.
Съгласно чл. 38, ал. 7 от Закона за предучилищно и училищно образование
Иновативни училища са такива, които постигат подобряване на качеството на
образованието в четири направления: разработват и въвеждат иновативни елементи
по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението; организират по
нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда;
използват нови методи на преподаване или такива, които разработват по нов начин
учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.
НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е класирано с предложението си за иновация по
отношение използване на нови методи на преподаване, а иновациите на
Профилираната гимназия „Васил Левски“ са свързани с управлението на учебния
процес и с усъвършенствана методика на преподаване.
Иновативното училище е модел на модерното училище, в което учениците ще
подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни
процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.
Във връзка със Закона за предучилищното и училищно образование с промяна
в наименованието си стартираха новата учебна година две от профилираните
гимназии на град Ямбол. Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици
„Васил Карагьозов“
се преименува на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“
/Съгласно Заповед № РД-14-78 от 22.05.2017 г. на Министъра на образованието и
науката/, а Профилирана математическа гимназия „Ат. Радев“ променя
наименованието си на Природоматематическа гимназия „Ат. Радев“, /Съгласно
Заповед № РД-14-79 от 22.05.2017 г. на Министъра на образованието и науката/.
През настоящата учебна 2017/2018 г. Основно училище „Д-р П. Берон“ е със
статут на Обединено училище - I – X клас включително /Съгласно Заповед № РД-1456 ОТ 07.04.2017 г. на Министъра на образованието и науката/.
С Решение по т. 7 от Двадесет и осмото си заседание на проведено на 29
декември 2017 г., Общински съвет – Ямбол прие, считано от 01.01.2018 г. дейността
по кариерно ориентиране и консултиране да се осъществява от ОДК – Ямбол - ЦПЛР,
с адрес гр. Ямбол, ул. „Бели Дрин“ № 11, вх. „А“, ет. 1. /. Това беше необходимо във
връзка с осигуряване на устойчиво развитие на системата за кариерно ориентиране
в училищното образование и запазване дейността на Центровете за кариерно
ориентиране и след приключване дейностите по Проект „Система за кариерно
ориентиране в училищното образование”. Поради тази причина, със Заповед №
РД/02-00003 от 02.01.2018 г. на Кмета на Община Ямбол, дейността на Общински
детски комплекс-Ямбол, като Център за подкрепа за личностно развитие, беше
допълнена с дейност по кариерно ориентиране и консултиране.
Съгласно Решение № 373 от 05.07.2017 г. на Министерски съвет, Община
Ямбол работи по изпълнение на дейностите, заложени в Механизма за съвместна
работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Екипите за
обхват, които включват представители на различни институции на територията на
община Ямбол, са идентифицират децата, за които няма данни от детските градини,
училищата и в информационната система на образованието АДМИН. Извършват се и
системни посещения на адреси на ученици, отпаднали от образователната система
за установяване на местонахождението им и реинтегриране.
Изпълнявайки своите правомощия и отговорности Общината координира
изпълнението на приема на ученици в общообразователните, профилираните и
професионалните паралелки; обхвата на децата и учениците, подлежащи на
задължително образование; съдейства за развитие на способностите и интересите на
децата.
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Община Ямбол кандидатства с проекти по всички програми – национални и
европейски и търси други източници за финансиране с цел прилагане на мерки за
подобряване на материалната база в училища и детски заведения. Като пример е
реализирането на строително-ремонтни дейности, с цел въвеждането на
енергоефективни мерки като полагане на топло и хидроизолация по стените и
покривите, нови дограми, цялостна подмяна на електрическата и ВиК-инсталации,
обновяване на санитарните помещения и обособяване на такива за хора в
неравностойно положение по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на
образователната инфраструктура на гр. Ямбол", ОП "Региони в растеж" по който ще
бъдат изцяло реновирани три детски заведения в Ямбол - Детска ясла „Мечо Пух“,
детска градина „Свобода“, втората сграда към Детска градина „Пламъче“. По проекта
се предвижда да бъде реновирано и Средно училище „Св. Климент Охридски“
/Проектът стартира през м. септември 2017 г./.
Проектът "Комплексни мерки за обновяване на ПГЗ "Христо Ботев" по ОП
"Региони в растеж", стартира м. януари 2017 г. Проектът е на стойност 1299840,80
лв. и включва комплексни мерки по обновяване и модернизиране на сградата и
общежитието на ПГЗ „Хр. Ботев“, както и реновирането на спортното игрище,
включително изграждането на комбинирана спортна площадка.
В училищата на община Ямбол са застъпени профилите – хуманитарен,
чуждоезиков, математически, природоматематически, обществени науки, природни
науки, софтуелни и хардуерни науки, изобразително изкуство, технологичен
„Информационни технологии“ и предприемачески. Профилираното обучение и
разширеното изучаване на някои общообразователни предмети дава възможност да
се постави индивидуалността на ученика в центъра на учебно-възпитателния
процес, да се осигури готовност за бързо професионално ориентиране към
определен профил, определена специалност.
Профилираното
обучение
на
учениците
се
осъществява
в
Природоматематическа гимназия „Атанас Радев“, Профилирана гимназия „Васил
Левски“, Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ и Средно училище „Св. Климент
Охридски”.
Професионалното обучение се реализира в 7 професионални гимназии Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“; Професионална гимназия по
хранителни технологии и туризъм; Професионална гимназия по строителство и
геодезия „Кольо Фичето”; Професионална гимназия по икономика „Г.С.Раковски”;
Професионална техническа гимназия „Иван Райнов”; Професионална гимназия по
лека промишленост, екология и химични технологии; Професионална гимназия по
подемна, строителна и транспортна техника „Н.Й.Вапцаров”; Спортно училище „Пиер
дьо Кубертен” и ОбУ „Д-р Петър Берон”, които предлагат професионално
образование и обучение по професии от различни области на образованието:
стопанско управление и администрация; техника; производство и преработка;
селско и горско стопанство; архитектура и строителство; услуги за личността и
транспорт.
Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически
проблем. Причините за това в семейната среда, в мотивацията на учениците за
учебен труд, в слабия стремеж за личностна реализация в училищната среда.
Училището, като средище, което събира на едно място голям брой деца трябва да
осигури непосредствена възможност за превенция, интервенция при възникване на
криза, за специализирана подкрепа или за бързо организиране на такава, при
създала се необходимост.
Мерките, които предприема Община Ямбол за осигуряване на задължителна
предучилищна и училищна подготовка на децата и учениците се изразяват в
следните действия:
 Предоставяне на информация на детски градини и училища за Списък на
децата, които следва да постъпят в групи за предучилищна подготовка и в
първи клас за предстоящата учебна година и изпращане в срок до 31-ви
януари в училищата и детските градини на територията на община Ямбол,
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съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование;
 Изготвяне на Списък на децата, постъпили в подготвителна група в детските
градини и училищата на територията на община Ямбол за съответната учебна
година и Списък на учениците, постъпили в първи клас в начално училище,
основно училище и средно училище на територията на община Ямбол;
 Актуализиране данните в създадения „Регистър за движение на деца и
ученици в община Ямбол, подлежащи на задължително предучилищно и
училищно образование“. Периодично се извършват проверки в Регистъра за
движение на учениците /АДМИН/, поддържан от Министерството на
образованието и науката. Предприемат се действия, относно изясняване
причините, поради които деца, подлежащи на задължителна предучилищна и
училищна подготовка не са записани в подготвителни групи, респективно в
първи клас;
 Работа по изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната
система;
 Работа с родители в общността, чрез проекти и социални услуги. Община
Ямбол е бенефициент по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско
развитие в Общностен център - Ямбол“, в който се предоставя услугата
„Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната
готовност на децата за равен старт в училище“;
 Съвместна дейност - Община Ямбол, Дирекция „Социално подпомагане“ –
Ямбол, училище/детска градина по издирване и мотивиране на родители за
постъпване на децата в учебни и детски заведения;
 Периодични срещи с директори на детски градини и училища – подкрепа на
инициативите на педагогическите колективи в детските градини и училища;
 Оптимизация на образователната инфраструктура, която Община Ямбол
предстои да реализира.
По проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
BG05M2OP001-2.001 в гр. Ямбол е създаден Център за кариерно ориентиране /ЦКО/.
Целта е утвърждаване на ЦКО като ефективно, консултационно, методическо и
координиращо звено за реализиране на политиката за кариерно ориентиране на
учениците в системата на средното образование.
Услугите, които ЦКО предоставя са информиране, професионално ориентиране
и консултиране на младежите от град Ямбол, както и посредничество между
ученици, училище и бизнес по проблемите на кариерното ориентиране.
Потребители на услугите по кариерно ориентиране са ученици от I до XII клас
във всички видове и степени училища; родители; директори на училища, учители,
педагогически съветници; други институции – домове, школи, социални центрове,
НПО и др.; работодатели и граждани.
Всяка година РУО – Ямбол, инициира и организира „Панорама на профилите и
професиите“, която Община Ямбол подкрепя и съдейства за осъществяването й.
За дейностите по провеждане на държавната политика по образованието в
област Ямбол, в частност в Община Ямбол, е оптимизиран Държавния план-прием по
професии в съответствие с потребностите на пазара на труда.
През учебната 2016/2017 година два випуска завършват основно образование.
За учениците, които са придобили основно образование след успешно завършен VII
клас, условията и редът за приемане в държавните и в общинските училища се
определят от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование, а за учениците, които са придобили основно образование
след успешно завършен VIII клас - от Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на
ученици в държавни и в общински училища.
За учебната 2017/2018 година за община Ямбол е утвърден и реализиран
Държавен план-прием за професионалните и профилирани гимназии, СУ „Св.
Климент Охридски” и ОбУ „Д-р П. Берон” както следва:
• След завършен VII клас:
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- утвърдени и реализирани 13 профилирани паралелки;
- утвърдени 17 професионални паралелки, реализирани 15, нереализирани по
една в ПГИ „Г. С. Раковски” и ПТГ „Иван Райнов”;
• След завършено основно образование са утвърдени общо 15 паралелки: в т.ч.
14 професионални в професионалните гимназии и 1 непрофилирана паралелка в СУ
„Св. Климент Охридски“. Нереализирана е една професионална в ПГХТТ;
• За ученици със специални образователни потребности, със завършен VII и
VIII клас са планирани и реализирани паралелки в Професионална гимназия по
хранителни технологии и туризъм /ПГХТТ/ и Професионална гимназия по лека
промишленост екология и химически технологии /ПГЛПЕХТ/.
За лица, навършили 16 години и желаещи да продължат образованието си, са
утвърдени 5 паралелки за ЗФО и 1 – за ВФО. От тях нереализирани са 2 паралелка
за задочна форма на обучение.
Образователните политики, които ще допринесат за подобряване качеството на
образование са:
- създаване на стратегии за прилагане на интерактивни педагогически
практики на регионално и училищно ниво (създаване и подобряване на системи
за електронно обучение, организиране и провеждане на семинари и срещи за
споделяне на добри практики, осъвременяване на материално-техническата
база със средства на ИКТ);
- Приобщаващо образование - част от правото на образование, процес на
осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или
ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез
активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките
пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и
участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността;
- дуалното обучение или „учене чрез работа“;
- стратегии за развитие на възпитателния аспект на образованието –
здравословен начин на живот, екологично възпитание, предприемачество и
безопасно ползване на интернет;
- стратегии за развитие на социализацията на децата и учениците –
интеграция в образованието, повишаване на грамотността, толерантност към
различните, превенция на ранното отпадане от училище;
- Подобряване управлението на училищата чрез работа в сътрудничество с
обществените съвети;
- Организиране на дейности за подпомагане кариерното ориентиране на
учениците отчитайки потребностите на бизнеса.
 Заетост:
В изпълнение на целите на Националния план за действие по заетостта през
2018 г., ще бъде работено в посока подобряване на бизнес средата и увеличаване
на заетостта в основните и с потенциал за развитие сектори на икономиката,
намаляване на нерегламентираната заетост, подобряване на мобилността и
качеството на работната сила, по-успешно включване и усвояване на умения от
безработните от неравнопоставените групи, по-бързо устройване на работа и
постигане на устойчива заетост, развитие на социалното партньорство, постигане на
целите на Европейската гаранция за младежта и по-ускорено намаляване на
безработицата сред младежите, особено от групата на неактивните младежи
(NEET’s), намаляване на броя на продължително безработните и изпълнение на
препоръката на Съвета относно тази целева група.
И през 2018 г., приоритет на община Ямбол ще бъдат програмите, проектите и
мерките по Закона за насърчаване на заетостта и схемите по ОП „Развитие на
човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г. за заетост и обучение и действията по
Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта;
Динамиката на безработните от всички наблюдавани групи в неравностойно
положение на пазара на труда следва общата тенденция на намаление на
безработицата. Безработните младежи и от двете групи (до 24 г. и до 29 г.)
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намаляват съществено и като брой и като относителен дял от всички безработни.
Сред безработните младежи и до 29 г. и до 24 г. с най-голям дял са тези без
квалификация и специалност. В образователната структура и на двете възрастови
групи (до 29 и до 24 г.) с най-висок дял са младежите с основно и по-ниско
образование, което ги поставя в неравностойна позиция при намиране на работа.
Според данни на Дирекция „Бюро по труда”, от началото на 2017 г. броят на
регистрирани младежи е 856, а към 31.12.2017 г. е 178. Процентът на безработица в
Община Ямбол е сравнително нисък.
Относно насърчаването на икономическата активност и кариерно развитие на
младите хора в Център работа на ДБТ - гр.Ямбол се оказва подкрепа, като лицата
получават указания, насоки и персонална консултация, както и постоянното им
включване в мотивационни обучения. Целта е да бъдат мотивирани и подготвени за
начините и стратегиите, с които да повишат конкурентноспособността си на пазара
на труда. Приоритетно биват консултирани и обучавани в способността си да
интроспектират, както и да формират цели и адекватна самооценка за това, къде се
виждат на пазара на труда. Друга важна посока в която биват обучавани са в начина
на комуникация, попълване на необходимите документи и представяне пред
работодател.
Приоритет ІІ. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
През 2018 г. ще продължава да работи изградената и функционираща система
за предоставяне на услуги в подкрепа на развитието на младите хора. Активна
дейност в тази сфера извършват МИКЦ – гр. Ямбол, сдружение „ЯМИЦ”, ОДК –
Ямбол, читалища, РЗИ и други. Областен информационен център – Ямбол /ОИЦ/,
работи активно в посока подобряване на достъпа до информационни и
комуникационни технологии и на тяхното използване и качество, насърчаване на
социалното приобщаване и борба с бедността и дискриминацията, инвестиции в
образованието, обучението и ученето през целия живот, подобряване на
ефективността на държавната администрация. ОИЦ, активно реализира дейностите
на мрежата Евродеск функционираща благодарение на финансовата подкрепа на
Европейската комисия чрез програмата "Еразъм+". Целта на Евродеск е напълно
безплатно да разпространява европейска информация и консултации до широк кръг
млади хора, младежки работници и младежки организации.
Общински детски комплекс /ОДК/
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, Общински
детски комплекс – Ямбол /ОДК-Ямбол/ функционира като Център за подкрепа за
личностното развитие. Според дейността си е център за развитие на интересите,
способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта.
През учебната 2017/2018 година в ОДК-Ямбол са сформирани 58 групи в
направления „Наука и технологии“, „Изкуства“ и „Спорт“, в които се обучават 809
деца и ученици /данните са към 01.12.2017 г./. Групите са формирани по възраст и
равнища на деца и ученици в отделните педагогически форми по области и
профили, като учителите определят възрастовите граници и броя за прием според
спецификата на школата и нормативната база. За всички състави, клубове и школи
са създадени условия за работа и осигурени необходимите учебни и технически
средства и спортни пособия.
При съгласуване с ръководствата на училищата и за удобство на учениците,
част от занятията се провеждат в учебните и детски заведения в града.
Акцентите в дейността на ОДК – Ямбол са свързани със стимулиране на
детската индивидуалност и творческите заложби, с интегрираното обучение на деца
със СОП, на деца в неравностойно социално положение и на ученици от етническите
малцинства.
Приоритет на Общински детски комплекс – Ямбол е работата с талантливи и
даровити деца и ученици в свободното им от учебни занятия време в областта на

8

науката, изкуството и спорта. ОДК-Ямбол се е доказал като институция, която
целенасочено работи за откриването и развитието на талантите на децата.
Към настоящия момент предпочитаните дейности на учениците са разпределени
по направления, както следва:
 направление „Изкуство“ – 49%;
 направление „Наука и технологии“ – 34%;
 направление „Спорт“ – 17%.
От 2017 година се предлагат и
нови извънкласни форми в различните
направления, за да се обхванат различните предпочитания на децата /чуждоезикови
школи, професионално ориентирани дейности – клуб „Джуниър Мастър Шеф“, клуб „
Детективите: по следите на…“ и др./
Разработен е Календарен план за извънучилищните дейности на ОДК - Ямбол,
съобразен с Националния календар за извънучилищните дейности на МОН,
Националния спортен календар, празнично-обредната система в България и
приоритетните области в общинската политика за подкрепа личностното развитие на
децата и учениците.
В Предложения от Общински детски комплекс – Ямбол за Общинския план за
младежта за 2018 година са включени разнообразни мероприятия и изяви –
организиране на състезания, празници, викторини, конкурси, концерти.
Читалищна дейност:
Читалищата, като съвременна форма на гражданска организация, целят да
обхванат по-широк кръг от населението, за популяризиране на културата в града.
Внимание се обръща и на същността и мястото на читалището с оглед потребностите
на младите хора, погледа на младото поколение към институцията Читалище.
Използвани са общодостъпни публикации по тематиката – публикации в пресата,
Интернет. Проведени са и редица срещи, както с представители на читалища, така и
с младежи предимно учащи се - ученици и студенти. Дейностите са насочени и
посока
разработване и реализиране на различени по своя характер проекти
свързани с отделни културни и образователни инициативи. Все повече читалищата
се насочват и в сфери, като превенцията срещу наркоманията, работа с деца в
неравностойно положение и др.
Народно читалище „Зора – 1945” гр. Ямбол, планира през 2018 г.
провеждането на:
 Национален фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило“;
 Седмица на българската литература;
 Ученически фестивал „Песните на Европа“;
 Кулинарен празник „Есенна ямболска трапеза“;
 Пресъздаване обичая Коледуване с коледарските групи на НЧ „Зора-1945“.
Народно читалище „Умение – 2003” гр. Ямбол:
 Скулптури от сняг – инициатива, посветена на Международния ден на
снежния човек;
 Интерактивна кампания по повод Деня за защита на личните данни;
 Изработка и поставяне на хранилки за птици по повод Световния ден на
влажните зони;
 Интерактивна кампания по повод Световния ден против тормоза в училище;
 „Подарявам ти здраве” – акция по повод Баба Марта и Деня на самодееца;
 Късмет на Петък - 13-ти – уличен пърформанс;
 „Покажи ми стъпка” – уличен пърформанс по повод Международния ден на
младежката солидарност;
 Празник с открита Готварница по повод 15-ия рожден ден на Читалище
„Умение-2003“ и Световния ден за действия срещу хранителните разстройства;
 Ученически конкурс за разкази, изложба и празник по повод Деня на
бащата, посветен на бащите и тяхното активно участие в живота на децата за
създаване на семейна среда без насилие и пълноценно развитие на детето;
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 „Воден хепънинг” по повод Международния ден на младежта;
 Ден на моята улица „Независима България” по повод 110 години от
обявяването на Независимостта на България;
 Брейнсторминг по повод Световния ден за чисти ръце;
 Тренинги с ученици по темата за домашното насилие и информационна
кампания по повод Световния ден за борба с насилието над жени и световната
кампания на ООН;
 Празник на доброволчеството по повод Международния ден на
доброволчеството в град Сливен и град Бургас;
 Клуб „Ковачница за младежка активност“ и „Доброволческа работилница за
идеи и изкуство“ към Читалище „Умение-2003“ и партньори от Национална
мрежа за децата в Югоизточен район „Бургас, Сливен и Ямбол“;
 Коледни магии против караконджули – тематична вечер за народните обреди
от Игнажден до Сурва.
Народно читалище „Пробуда – 1909” гр. Ямбол:
Планирани инициативи за 2018 година:
 Поддържане на народните обичаи и традиции – лазаруване, боядисване на
яйца, изработване на мартеници, коледна украса, общински коледарски
празник и др.;
 Летни занимания за деца и младежи организирани съвместно от читалища,
ОДК и Младежки дом;
 Участие на младежки състави и клубни форми в концертни програми по
повод бележити дати и събития.
Народно читалище „Диана – 1944” гр. Ямбол:
 Конкурс: „От фолклора до джаза” за деца таланти;
 Ревю „Абитуриентска мода 2018” – представяне на абитуриентски облекла
на модни производители от гр. Сливен;
 Фотоизложба на тема „Световната астронавтика“;
 Фотоконкурс „Младите българи в Европа“ – посветен на Деня на Европа;
 Тринадесети Национален конкурс „Диана глас” за млади вокални поп
изпълнители;
 Празник на младостта, красотата и любовта „Свети Валентин“;
 Международен конкурс „Ехо над Тунджа“ по модерен балет, характерни
танци и фолклорни хора, съпътстващи празника на Ямбол „Свети дух“;
 Празник на младостта, силата и красотата – парк „Боровец“;
 „Весел плаж” – спортни състезания, конкурси, забавни игри и викторини –
всяка събота през юни, юли и август 2018 г., басейн „Вега”;
 Викторини и ученически дискотеки „Антидрога” в клуб “Swing” – веднъж
месечно в събота;
 „Сбогом лято“ – забавно телевизионно шоу съвместно с ТВ „Ера“;
 Коледен конкурс за деца, настанени в институции.
От клуб „Модели и манекени”, музикалните и танцови школи на читалище
„Диана”, индивидуални и групови изпълнители се явяват в редица местни,
национални и международни конкурси и фестивали:
- „Мис и Мистър Абитуриент 2018” – гр. Пловдив и гр. Ст. Загора;
- Конкурс за млади поп изпълнители 2018 г. – график по градовете;
- Конкурс за млади поп изпълнители – под патронажа на Лили Иванова - гр.
Кубрат;
- Международен конкурс „Северно сияние”, гр. Русе;
- Конкурс за авторска песен „Сезони” – гр. Бургас;
- Конкурс за танцови изпълнители – гр. Приморско, м. август 2018 г.;
- Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда” – гр. Банско.
Народно читалище „Съгласие 1862” гр. Ямбол:
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 Образователна дейност – школи по изкуства
Детска музикална школа с класове по: пиано, цигулка, китара, по джаз и
поп пеене;
- Детска балетна школа;
- Школа за народни танци;
- Школа по изобразително изкуство с ръководител Михаил Попов 15 бр. -15
до 18 год;
- Театрална група „Палечко";
- Образователни концерти на хор „Гусла", Духовия оркестър, Школа за
народни танци, Детска балетна школа, Клас по джаз и поп пеене, Театрална
група „Палечко".
 Любителско художествено творчество- Смесен хор „Гусла"; Детска вокална
група „Бижу";

Клубна и кръжочна дейност - Клуб „Хоро" за любители на народни танци,
Клуб „Лечебните растения в Ямболския край"; Кръжок по рисуване;
 Провеждане на литературната поредица „Четем заедно..."за ученици и деца
от ОДЗ;
 Организиране на културни прояви - Честване на национални и регионални
празници; Художествени изложби; Провеждане на литературните дни „Ямбол
чете"; Фолклорно шоу „Който може, го може" за деня на Ямбол - „Свети Дух";
Хепънинг „Силните духом не се друсат"; Представяне на нови книги и техните
автори; „Учителят, когото помня" – среща с изявени ямболски учители по повод
Деня на народните будители; Отбелязване празника на читалището 26 ноември
с концерт „Нашите таланти"; Тематични срещи по родолюбие „Искри от
миналото"; Тематични срещи от цикъла „Здравословно образование"; Беседи,
викторини и състезания по екология; Отбелязване на 21 ноември – Деня на
християнското семейство и православната младеж с кулинарно шоу „Вкусно,
защото е домашно";
 Организиране
на
творчески
конкурси
Литературен
конкурс
„Благовещение"; Театрален конкурс „Този свят е и мой"; Конкурс за есе и
рисунка „Да опазим планетата чиста"- за Деня на Земята 22 април; Конкурс за
рисунка на асфалт „Мое детство, моя мечта" на 1 юни; Конкурс за детска
рисунка „Моята Кукерландия".
Народно читалище „Тракийска лира – 2012” гр. Ямбол:
 Концерти на млади инструменталисти;
 Включване на училищни и детски състави в концерт в рамките на
Националната инициатива „България пее”;
 Включване на млади фотографи във фотоизложбите, организирани от
читалището;
 Открита сцена „Елате на хорото” в Градски парк – с участието на клуб
„Ямболско настроение;
 Включване на студентски и ученически формация в Тракийски хоров
фестивал;
 Отбелязване на Деня на християнското семейство;
 Младежко дискусионно студио;
 Участие на младите самодейци от читалищните клубове в различни
концерти, проведени на територията на град Ямбол;
 Клуб „АРТ-а” за млади творци.
Младежки дом „Георги Братанов” гр. Ямбол
И през 2018 г., Мледежки дом „Георги Братанов“ ще вземе активно участие в
организирането на мероприятия за младите хора: ХVI Републикански турнир по
спортни танци-изгряващи звезди; инициативи по повод „Кукерландия-2018” - Артработилници с клуб „Многоцвет“, графити, участие на клубовете на дефиле,
развлекателни игри за деца с ТГ „Гестус“; изработване на мартеници с деца от ОУ
„П.Р.Славейков“ по случай Баба Марта; отбелязване Международния ден на книгата
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с ученици от ОУ „П.Р.Славейков“; музикална вечер посветена на Световния ден на
танца с танцовите школи на Младежки дом; турнир по спортна стрелба 5-12 клас –
посветен на 24 май; Графити фест и Национален ролер фест за Деня на Ямбол;
провеждане на конкурс за рисунка на тема „Празник в моя град“ и награждаване на
класираните участници; турнир по тенис на маса за ученици; турнир по спортна
стрелба 5-12 клас – посветен на Деня на Християнското семейство и младежта;
откриване на творчески сезон с „Моят малък свят-фантазия и цвят“ - пленер с
ученици; изложба посветена на борбата с трафика на хора; празник на детските
коледарски групи; организиране и награждаване на класираните участници в
конкурс за рисунка на тема „Коледа в моя град“.
Приоритет III. Насърчаване на здравословния начин на живот
Основна предпоставка за здравословния начин на живот на младите хора е
наличието на условия за физическо възпитание и спорт. В изпълнение на тези цели
за Община Ямбол, физическото възпитание и спортна култура се превръща в
приоритетен фактор със социална значимост. Осмислена е политиката относно
проблемите на физическото възпитание и спорта с реалните потребности на
бъдещето, като осигурява здравословен начин на живот чрез спорт на зараждащото
се информационно общество. Усилията в това отношение се възнаграждават с найдобри резултати на спортните клубове на държавни и международни състезания.
На територията на града има сравнително добре изградена спортна
инфраструктура, която покрива нуждите на младите хора от пространства за
практикуване на разнообразни видове спорт. Тези нужди се посрещат и в спортните
клубове в града (29 на брой)– по футбол, баскетбол, волейбол, борба, бокс, лека
атлетика, спортно катерене, алпинизъм, художествена гимнастика, кикбокс, карате,
спортно ориентиране, скокове на батут, модерен петобой, фехтовка, спортна
стрелба, спортни танци, ММА, моделизми и др. Предоставени са възможности и за
спорт и фитнес на открито.
Относно физическата активност и спортни занимания, младите хора имат
възможност да спортуват във всички клубове на територията на община Ямбол.
Спортни прояви организират, както Община Ямбол, Обединен спортен клуб, така и
Младежки дом „Г. Братанов” – Ямбол, и Общински детски комплекс – Ямбол.
Инициативите са: турнир 3х3 баскетбол за ученици VI – XII клас – м.януари;
общинска лекоатлетическа щафета „Освобождение“ за ученици от ІІІ до ХІІ клас –
м.март; турнир по спортна стрелба по повод 3-ти март; състезание по приложно
колоездене – м.март; турнир по шахмат – м.май; велопоход посветен на
Международния ден на музеите с участие на ученици от ОУ от 5-8 клас – м.май;
турнир по спортна стрелба 5-12 клас – посветен на 24 май; състезание по Стрийт
фитнес по случай Деня на Ямбол – м.май; Ден на отворените врати за свободен
достъп до спортните обекти в Община Ямбол– м.май; Ден на предизвикателството –
м.май и м.октомври; спортен празник „Да раздвижим Ямбол“, посветен на
„Европейския ден без автомобили” - м.септември; флашмоб – проява от кампанията
NOWWEMOVE - м.септември; спортен празник „Така се движим ние” - крос, ролери,
велообиколка, щафета, фитнес-м.септември; Европейска седмица на старта в
училище - м.септември; турнир по стрелба с пневматичен пистолет - м.септември;
турнир по тенис на маса за ученици – м.юни; Коледен турнир по спортна стрелба м.декември; турнир по тенис на маса – посветен на Коледните и Новогодишните
празници - м.декември; Общински турнири по различните видове спорт и спортни
празници.
Регионална здравна инспекция /РЗИ/ в сътрудничество със здравните
работници
в
училищата,
организират
здравно
образователни
беседи,
разпространение на здравно-образователни и информационни материали за
превенция на СПИН и борба с наднорменото тегло, провеждане на тематични
кампании за повишаване на сексуалната култура и информираността по въпросите
за използването на контрацептивни средства; дейности, насочени към ограничаване
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на тютюнопушенето. Осъществява дейности насочени към подобряване на
сексуалното и репродуктивно здраве, превенция употребата на психоактивни
вещества - дискусионни форуми с презентация на филми по въпроси, свързани с
превенцията на ХИВ/СПИН, СПИ; обучения на ученици по безопасно сексуално
общуване.
През 2018 г. в Плана за изпълнение на Националната стратегия за
младежта ще бъдат включени мероприятия и дейности свързани със здравето:
 1 декември - Световен ден за борба със СПИН;
 31 май - Световен ден без тютюнев дим.
В тази връзка могат да се организират дискусионни форуми с участието на
ученици, викторина, презентация на филми, конкурси с предоставянето на награди.
Организиране на информационни кампании, насочени към младите хора.
Организиране на кампании във връзка с 2-та тематични дни за борба с
Тютюнопушенето - 31 май и 19 ноември.
Превенция на ХИВ/СПИН-разпространение на презервативи, здравнообразователни материали, обучение във връзка с тематични дни- 1 декември, 14
февруари; превенция на наркомании- информационни дни и срещи с ученици и
презентация на филми за наркотиците.
Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ гр.Ямбол и Превантивно
информационен център /ПИЦ/ гр.Ямбол:
Планирани дейности и мероприятия на ОСНВ и ПИЦ – Ямбол през 2018 г.:
1. Отпечатване и разпространяване на информационни и образователни
материали – целогодишно.
2. Извършване на обща и селективна превенция сред подрастващото
поколение (ученици, деца и младежи
в неравностойно положение), родители,
педагогически
специалисти
(педагогически
съветници,
учители,
класни
ръководители) – организиране и провеждане на беседи, дискусии, лекции,
представяне на презентации и документални филми; работни срещи със специалисти
от партниращи структури и организации.
3. Реализиране на програма за борба срещу злоупотребата с наркотични
вещества във връзка с изпълнение на задача 18.1 от Плана за действие към
Националната стратегия за борба с наркотиците ( 2014 – 2018г.) – „Моят глас срещу
наркотиците 2“.
4. Провеждане на кампании, свързани с отбелязване на различни
международни дни и празници – международен ден без тютюнопушене,
международен ден на приятелството, международен ден за борба с наркоманиите и
др.
5. Провеждане на надграждащо обучение на педагогически специалисти
/учители, педагогически съветници/ на тема „Ефективни методи за превенция на
употребата и злоупотребата с наркотични вещества в училищна среда“.
6. Провеждане на надграждащо обучение на педагогически персонал от ПГЗ
„Христо Ботев“ на тема „Фактори водещи до употреба на наркотици“.
7. Провеждане на обучение на медицински специалисти насочено към
разпознаване на симптоми и признаци след употреба на психоактивни вещества.
8. Провеждане на кампания „Спорт срещу наркотици“ – реализиране на
различни спортни мероприятия.
9. Провеждане на социално психологически тренинг за доброволци към ОСНВ и
ПИЦ.
10. Провеждане на благотворителни базари.
11. Осъществяване на консултативна дейност на подрастващи, техните близки
и семейства по проблеми, свързани с наркотичните вещества.
Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
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Перспективите за развитие пред младите хора зависят изключително много от
тяхната социално-икономическа среда и редица други фактори. С оглед на
социалното положение, в което се намират, част от младежките групи са изложени
на риск от социално изключване и бедност повече от други, като сред основните
рискови групи са:
 Деца и младежи, настанени в специализирани институции, в социални
услуги в общността от резидентен тип, в приемни семейства и при близки и
роднини;
 Деца и младежи, които напускат специализираните институции за деца.
Социалните услуги в общността са сред основните инструменти, чрез които се
насърчава социалното включване на уязвимите групи. Характерен белег на
социалните услуги е, че се основават на социална работа и са насочени към
подкрепа за осъществяване на ежедневни дейности и социално включване. Те се
предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, в т.ч. млади хора на
възраст от 18 до 35 години в риск.
Социалните услуги в община Ямбол са съобразени с потребностите и
спецификата на увреждания на лицата между 15-35 години. На територията на града
действат:
1. Два Центъра за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания;
2. Един Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания;
3. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост;
4. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания– в сградата
на КСУДВ;
5. Център за обществена подкрепа – в сградата на КСУДВ;
6. Център за социална рехабилитация и интеграция - в сградата на КСУДВ
7. Дневен център за деца и младежи с увреждания.
Децата и младежите, настанени в специализирани услуги, са специфична
уязвима група, която в много по-голяма степен се нуждае от закрила и подкрепа,
тъй като голяма част от тях срещат трудности в приспособяването към реалния
живот след напускане на услугата – нямат жилища, нямат изградени социални
умения, липсва подкрепяща среда за тяхното социално включване. Специално
внимание е насочено към предприемането на мерки за осигуряване на подкрепа на
децата и младежите при напускане на специализираните услуги и прехода към
самостоятелен живот.
Комплекс за социални услуги за деца и възрастни /КСУДВ/ гр.Ямбол
Планирани дейности през 2018 година:
 Индивидуално педагогическо консултиране на младежи;
 Организиране на кампании за борба с тютюнопушенето; здравословен начин
на живот и други в зависимост от потребностите на общността;
 Участие на младите хора в групови дейности и мероприятия, организирани
от КСУДВ – пленери на открито, отбелязване на национални празници, спортни
мероприятия, мероприятия с екологична насоченост, международни и световни
дни;
 Участие на младите хора във форуми,инициативи и кампании, организирани
от КСУДВ с цел популяризиране на доброволчеството, споделяне на добри
практики при участието им в сферата на социалните услуги;
 Включване на всички доброволци в различни обучения по конкретното
направление с цел придобиване на нови знания и умения и изграждане на
положителни социални контакти;
 Функциониране на Арт работилница в ЦОП като център за работа с
доброволци и млади хора;
 Организиране на Конкурс за рисунка и фотография;
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 Включване на потребители на соц. услуга в инициативи и мероприятия
обвързани с интереси те им спрямо музикалното и танцово изкуство;
 Здравни консултации и беседи, за повишаване здравната култура и
качеството на живот на младите хора;
 Провеждане на групи за повишаване на двигателната активност и спортни
занимания „Спорт за всички", група „Спорт";
 Провеждане на здравни беседи и психологическа подкрепа. Организиране
на кампании, касаещи проблеми при израстването;
 Лечебна физкултура и спортни игри на открито. Групи по спорт, пленери на
открито;
 Индивидуална и групова работа, чрез консултации, терапии и медицинска
рехабилитация;
 Пътуваща академия за деца и младежи;
 Провеждане на кампания „Аз избрах здравето";
 Провеждане на кампания „Солидарност между поколенията".
 Срещи дискусии с деца и младежи от училищата в град Ямбол.
Целта на планираните дейности е осигуряване на целенасочено социално
подпомагане за младите хора в неравностойно положение; пресичане на
предаването на социалното изключване между поколенията; подпомагане на
социалната адаптация и повишаване на пригодността за заетост на младежите в
неравностойно положение; насърчаване сътрудничеството между социалните
работници и младежките доброволци за приобщаване на младите хора в социален
риск.
Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество
Развитието на доброволчеството сред млади хора спомага за личностно
развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социалното сближаване,
солидарност между поколенията и формирането на гражданско самосъзнание. Целта
е да се работи в посока популяризиране на доброволчеството, да се предприемат
мерки за подобряване на представата за доброволчеството, която имат младите
хора, както и да се работи в посока на по-голяма публичност на дейността, която
упражняват доброволците.
На територията на община Ямбол, работят следните организации:
 Български младежки червен кръст – Ямбол;
 Младежки информационно консултантски център – Ямбол;
 Читалища, с активно включване на младежи – доброволци;
 Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към
Общински съвет по наркотични вещества – гр. Ямбол
Българският младежки червен кръст – Ямбол
развива младежкото
доброволчество на територията на община Ямбол, чрез своите доброволци
посредством програми за обучение, дейности и услуги. БМЧК приобщава децата и
младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на
социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на
благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението
към различията и културното многообразие.
Целта е:
 Развиване на дейности насочени към деца и млади хора и предоставяне на
услуги за тях, които да ги подпомагат и да ги предпазват от рискове;
 Развиване на дейности, които да повишават информираността на младите
хора за това, как да пазят здравето си – превенция на полово предавани
болести, на зависимости, насърчаване на здравословното хранене и начин на
живот и други;
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 Изграждане на умения за оказване на първа долекарска помощ в случай на
инциденти и на психологична помощ по време на бедствия;
 Насърчаване на хуманитарните ценности и толерантността към различните.
Ямболски младежки информационен център (ЯМИЦ), в изпълнение на
дейностите, предвидени в Национална програма за младежта (2016 - 2020), въвежда
и поддържа добри практики за управление на млади доброволци за набиране,
обучение, стимулиране, наблюдение и оценка, както и за признание на
постиженията им, насърчава и подпомага участието на българските младежи в
международното младежко доброволчество, разработва и прилага обучителни
програми за работа с млади доброволци.
„Ковачницата за младежка активност“ става постоянна форма към Читалище
„Умение-2003“. Над 70 млади хора от областта са участниците в проведените
информационни срещи по проект „Ковачница за младежка активност“, изпълняван с
финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта. 17 от тях са включени в двудневното обучение
в Националния учебен център към БЧК в село Лозен. Освен удостоверения за
завършени обучения по първа долекарска помощ на работното място и реакция при
бедствия и аварии от НУЦ на БЧК, те са получили и първите в Ямболска област
Доброволчески книжки, които бяха издадени от Читалище „Умение-2003“ в рамките
на проекта. В момента доброволците към „ковачницата“ са вече 23-има.
Демонстрацията на личния пример и груповото споделяне са успешни методи за
стимулиране на гражданската активност. Младите доброволци от двата клуба на
Читалище „Умение-2003“ - „Доброволческа работилница за идеи и изкуство“ и „БМЧК
Умение“ прилагат това на практика, като чрез ролеви игри и открити дискусии
анализират информираността и нагласите на своите връстници с цел да ги привлекат
към своите инициативи.
Доброволците от Превантивно информационен център за борба с
наркоманиите към Общински съвет по наркотични вещества – гр. Ямбол ще
продължат да работят в посока повишаване на информираността на младите хора,
относно видовете наркотични вещества, въздействието и последиците след
употреба; повишаване на чувствителността към проблема за употребата на
наркотици; да предоставят адекватни знания сред учениците по отношение на
рисковото поведение, водещо до употреба и злоупотреба с психоактивни вещества;
влиянието и вредите на наркотиците върху човека; да участват активно в
организирането на благотворителни кампании, в частност и в тези насочени към
децата в неравностойно положение.
Приоритет VI. Повишаване на гражданската активност
Участието на младите хора в демократичния живот и участието им в процеса на
взимане на решения по проблеми и въпроси, важни за тяхното бъдеще, се измерва с
членството им в различни младежки организации, включването им в кампании,
инициативи и консултативни органи към местни, регионални и национални органи на
управление.
Задачи:
 Засилване ефекта на проектите с тематична насоченост гражданско участие
и социално включване, доброволчество, образование, младежка заетост и
предприемачество;
 Създаване на условия за кариерно ориентиране и консултиране в системата
на средното образование;
 Дебатиране по въпросите за равните възможности на младите хора и тези в
неравностойно положение;
 Организиране на работни срещи (дискусии, кръгли маси, срещи-разговори,
обучителни семинари);
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 Развитие на системи за подкрепа на младежки дейности и капацитета на
гражданските организации в младежката сфера;
 Повишаване ефективността на кариерните центрове в системата на висшето
образование;
 Насърчаване на предприемаческия дух и инициатива сред младите хора;
 Популяризиране на програмите за младежка заетост сред младежите и
повишаване на тяхната ефективност.
Приоритет VIII. Развитие на междукултурния и международния диалог
Академичната мобилност и мобилността на младите хора като цяло придобива
все по-голямо значение в условията на засилващата се глобализация. Създаването
на работещи условия за насърчаване на мобилността е в пряка връзка с
осигуряването на качествено образование – не само за придобиването на
необходимите знания, умения и компетентности, но и за постигането на взаимно
доверие и прозрачност.
Програма „Еразъм+“, реализирана във Факултет по „Техника и технологии“ Ямбол, цели да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за
насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно
насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица
в сътрудничество с държави като Германия, Гърция, Италия, Македония, Полша,
Португалия, Румъния Турция и Чехия.
Приоритет IX.
престъпността

Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на

В изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на
територията на Община Ямбол за периода 2016 - 2020 г., се предвижда реализиране
на инициативи и кампании за превенция на насилието и рисковото поведение във
всички училища. Образователни програми и кампании във всички детски градини и
училища, както и в рамките на ЦОП,
насочени към превенция на агресивно
поведение сред деца, развиване на познание за насилието и неговите симптоми и
умения за защита от насилие: провеждане на лекции и дискусии в часа на класа;
организиране на хепънинги, междуучилищни прояви и инициативи на общинско и
областно ниво. Програмите и кампаниите ще се осъществяват от детските градини,
училищата (учители, педагогически съветници), ЦОП, МКБППМН, ОД на МВР.
Намаляване на отпадането от училище, чрез разширен спектър на услугите за
деца, младежи с рисково поведение, жертви на насилие и трафик, зависимости изпълнявани съвместно с училищата, РУО на МОН, НПО. Темите ще включват
различните форми на насилие (физическо, сексуално и психологическо),
злоупотреба, експлоатация, тежки форми на детски труд, неглижиране. Те ще са
насочени към деца, родители, професионалисти и широката общественост.
Програмите ще използват материали, разработени от ДАЗД, УНИЦЕФ, НПО и други
организации.
ОД на МВР гр. Ямбол планира през 2018 г. да продължи работата на
полицията в сформираните в училищата „Детско-полицейско управление“. Към
момента, такова функционира в ОУ „Любен Каравелов“. Обучението на „Детско
полицейско
управление“
приключва
през
настоящата
учебна
2017/2018
година/двугодишен курс на обучение. През м. май 2018 г. предстои откриване на
нови Детски полицейски управления. В ОУ „Димчо Дебелянов“ ще продължи
дейността си и сформираната школа „Моята безопасност“.
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ гр.Ямбол
МКБППМН планувани инициативи през 2018 г.:
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- Беседи с подрастващите, посветени на рисковете при общуването им в
социалните мрежи: „Виртуално и реално“, „Знаеш ли кой стои от другата
страна?”;
- Инициативи, свързани с общуването при децата: „Агресивното поведение и
начини за справяне”, „Агресията – основни форми и причини”, „Как да
контролираме гнева си?“, „Убедителни без насилие“;
- Отбелязване Денят на розовата фланелка в училищата.
- мероприятия, посветени на Международния ден за борба с наркоманиите;
- провеждане на беседи с учениците от начален курс по повод предстоящата
лятна ваканция „Къде и как да играем безопасно?”;
- „Ваканция – забавно и полезно“ – лятна превантивна програма на
МКБППМН;
- „Отново на училище“ – беседи с ученици от начален курс с акцент – тяхната
безопасност;
- Инициативи, свързани с формиране на умения у подрастващите за водене на
здравословен начин на живот;
- Мероприятия във връзка с Международния ден за борба с трафика на хора „ТРАФИК на хора – робството на 21 век“;
- Срещи- разговори с деца по повод Деня на добротата 13 ноември/ и Деня на
толерантността /16 ноември/ - „Час за човешките добродетели”, „Толерантно и
разумно решаване на конфликти“, „Толерантността през моите очи“;
- Отбелязване Деня на правата на детето – „Аз и моите права и задължения”;
„Ранните бракове или как традицията среща Закона“;
- Мероприятия, свързани с Деня, посветен на жертвите и пострадалите при
пътно-транспортни произшествия;
- Обучения относно повишаване знанията, транспортната култура и
поведението на децата на пътя; „Транспортен травматизъм”.
- Представяне на документални материали /вкл. и филми/, посветени на
Международния ден за борба със СПИН, провеждане на дискусии.
- „Да празнуваме безопасно и разумно!“ – влиянието на алкохола върху
поведението на човек, както и беседи с подрастващите относно използването
на пиротехнически изделия.
IIІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общинският план за младежта – 2018 година е разработен въз основа на
планираните инициативи от Общинска администрация и действащите институции на
територията на община Ямбол.
Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при
постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.
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