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                                                                                                             Приложение към Решение № 402,  
взето с протокол № 48 от 23.07.2019 г.  

                                                                              на ОбС - Кричим

Отчет за дейността на Общински младежки дом – град Кричим  
за учебната 2018/2019 година 

През учебната 2018/2019 година Общински младежки дом посрещна 83 
деца от начален и прогимназиален курс на обучение в извънкласни форми: 
Български език и литература, Математика – от ІІ до VІ клас, кръжок 
„Изобразително и приложно изкуство”, Клуб „Китара” .   
Общински младежки дом се включи в културни мероприятия на общинско 
ниво както следва: 

І. На 1 - ви октомври 2018 г. в залата на Общински младежки дом се 
представи пред публика един незабравим концерт под надслов „Да 
празнуваме заедно...”, в който се обединиха Общински младежки дом, 
Дневен център за стари хора и Народно читалище „Пробуда – 1912 г.” по 
случай 1- ви октомври – деня на възрастните хора, откриване на учебната 
година в Общински младежки дом и откриване на самодейната година в НЧ 
„Пробуда – 1912 г.”
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ІІ. Благотворителен коледен базар /17.12.2018 г. – 21.12.2018 г./  - 
организиран от община Кричим за деца в неравностойно положение се 
проведе в сградата на Общински младежки дом, 
 участие взеха всички училища и детски градини на територията на 
общината, както и Дневен център за стари хора, Център за обществена 
подкрепа, Общински младежки дом град Кричим. Тази година в 
благотворителния базар се включиха отново и граждани на нашия град: 
Сузана Мачанова, Нурджан Рашидова и Къймет Тефикова.

ІІІ. В навечерието на Коледните и Новогодишни празници, на 20.12.2018 
г. от 16.30 часа, ръководството на община Кричим подготви тържество за 
всички деца, посещаващи школи, кръжоци и курсове при НЧ „Пробуда – 
1912 г.“ и Общински младежки дом гр. Кричим. 
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ІV. Десетдневка на мартеницата /18.02.2019г. - 01.03.2019г./ –
благотворителен базар организиран от ръководството на община Кричим се 
проведе в сградата на Общински младежки дом, участие взеха всички 
ученици от училища и детски градини на територията на общината, Дневен 
център за стари хора град Кричим, Център за обществена подкрепа и кръжока 
по „Изобразително и приложно изкуство” с ръководител г-жа Янка 
Михайлова. 

V. На 03.03.2019 г. Националния празник на Република България 3–ти 
март „Освобождението на България от турско робство”, се проведе  
тържествено мероприятие организирано от община Кричим, възпитаници 
от Общински младежки дом град Кричим, взеха участие с тържествен 
рецитал „Освобождението на България от турско робство”. 
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VІ.   По случай 8 – МИ  март Международния ден на жената  в сградата на 
Общински младежки дом град Кричим децата от кръжока по 
„Изобразително и приложно изкуство”  направиха изложба с изработените 
от тях рисунки на тема: „Рисунка за мама”.  

VІІ. На 21 март Световен ден на поезията възпитаници от курса по 
Български език   и литература  при Общински младежки дом град Кричим  
се запознаха с Български поети и дейци на художествената литература, 
като Христо Ботев, Иван Вазов и други.     
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VІІІ. На 22.04.2019  година във  фоайето на Общински младежки дом град 
Кричим бе подредена Великденска изложба с тематични декоративни 
елементи сътворени с много любов и фантазия от талантливите деца и 
ученици на Кричим. Посетителите на изложбата се насладиха на детското 
творчество и се заредиха с великденско настроение. 

ІХ. 17.04.2019 г. – Национален конкурс за рисунка Самоков - 2019 г. – 
участие взеха възпитаници от кръжока по  „Изобразително и приложно 
изкуство”. 
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Х. 24 Май - Ден на българската просвета и култура и на славянската 
писменост -  община Кричим организира тържествен концерт, в който  
участват  децата и учениците от всички учебни заведения на територията на 
община Кричим. С тържествен рецитал към програмата се присъединиха и 
възпитаници от Общински младежки дом град Кричим. 

ХІ. На 29.05.2019 г. от 15.30 часа участниците в курс по математика при 
Общински младежки дом гр. Кричим, демонстрираха своите математически 
познания по време на традиционно организирано състезание на тема: 
„Математиката е царица на всички науки “. 
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ХІІ. Малките и талантливи художници от кръжок по „Изобразително и 
приложно изкуство” представиха своята красива изложба във фоайето на 
Общински младежки дом. 

ХІІІ.  Лятна ваканция - ръководството на община Кричим осигурява  за 
децата на град Кричим през месеци:  юни,  юли и август  2019 г. в сградата на 
Общински младежки дом да се организират безплатни курсове и  кръжоци, 
ръководени от професионални преподаватели в областта на Български език и 
литература, Математика, Изобразително и приложно изкуство, Китара, Тенис 
на маса и Автомобилизъм . 


