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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – ГРАД КРИЧИМ
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
През учебната 2016/2017 година Общински младежки дом през месец октомври
посрещна 84 деца от начален и прогимназиален курс на обучение в извънкласни форми:
Български език и литература, Математика, Клуб „Здраве”, Клуб „Млад
природолюбител”, Клуб „Туризъм” Творчески кръжок „Изобразително и приложно
изкуство”, Клуб „Китара” и Клуб „Тенис на маса”, към края на учебната година през
месец май децата са 82 на брой.
Благодарение на взаимните усилия на преподавателите и техните възпитаници,
Общински младежки дом се включи в културни мероприятия на общинско ниво както
следва:

І. На 03.10.2016 година по повод откриване на новата учебна година 2016/2017 г.
се проведе родителска среща, която протече при следния дневен ред:
1. Видове извънкласни форми, функциониращи при ОМД;
2. Цели и задачи на ръководителите на курсове и творчески кръжоци;

ІІ. 21.11.2016 г. - Ден на християнското семейство - участие в общоградски
концерт организиран от община Кричим в сградата Общински младежки дом,

децата от клуб „Китара”с ръководител Иво Анохин представиха пред публиката със
изпълнения на български и чужди творби.

ІІІ. На 27.11.2016 год. /неделя/ от 11:00 часа в залата на Военен клуб – Пловдив, се
проведе Фестивалът за млади таланти „Пътят на изгряващите звезди“, в което взеха
участие ученици от кръжока при Общински младежки дом клуб „Китара” с
ръководител г-н Иво Анохин, които изпълниха български и чужди творби. Участие
взе и Пламена Донова подготвена от музикалния ръководител г-жа Антоанета
Кирова, която изпълни песните: „Самодива” и „Dalacey” – „Dream it possible”.
Достойното представяне на нашите участници на този форум от регионално ниво са
безспорно доказателство за професионализма и всеотдайността на преподавателите.

ІV. Благотворителен коледен базар /за следния период /19.12.2016 г. – 30.12.2016
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 град Кричим и следните творчески кръжоци:
Изобразително и приложно изкуство с ръководител: г-жа Янка Михайлова, клуб
„Туризъм” с ръководител: г-жа Нели Лазарова.

V. Десетдневка на мартеницата /за следния период 20.02.2017 г. 02.03.2017 г./ –
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, както и творческите кръжоци от
Изобразително и приложно изкуство с ръководител г-жа Янка Михайлова, клуб
„Туризъм” с ръководител: г-жа Нели Лазарова. Събраните средства бяха
предоставени на деца в неравностойно положение.

VІ. Националния празник на Република България 3–ти март „Освобождението
на България от турско робство”, общоградско мероприятие организирано от
община Кричим, в което взеха участие възпитаници от курс Български език и
литература подготвени от г-жа Богданка Ташкова.

VІІ. Осми март Международен ден на жената се отбеляза в Общински младежки
дом гр. Кричим с изложба на тема „ Рисунката на мама” под ръководството на г-жа
Янка Михайлова. Децата представиха рисунки и картички посветени на 8 – МИ март
- Международен ден на жената.

VІІІ. На 21 март Световен ден на поезията възпитаници от курс по Български
език и литература с ръководител г-жа Богданка Ташкова при Общински младежки
дом град Кричим изнесоха литературен рецитал под надслов: Български поети и
дейци на художествената литература, който включва произведения на Иван Вазов
„Що е душата на поета?”, Христо Ботев „Моята молитва”, Елисавета Багряна
„Моята песен”, Димчо Дебелянов „Да се завърнеш...”, Никола Вапцаров „Пролет”,
Пейо Яворов „Две хубави очи”.

ІХ. Великденска изложба - В навечерието на най-светлия християнски празник
Великден през периода от 10.04.2017 г. до 13.04.2017 г., във фоайето на Общински
младежки дом – гр. Кричим е изложена Великденска изложба, на която имаше ръчно
изработени тематични предмети и сувенири, рисунки и картички изработени от
ученици. Децата посещаващи творческите кръжоци в Общински младежки дом гр.
Кричим се включиха с радост в организираното мероприятие и се представиха с
рисунки и картички посветени на празника.

Х.
22 Април Международния ден на Земята - най- големият нерелигиозен
празник в света, Общински младежки дом гр. Кричим отбеляза празника на 21 април
2017 г. /петък/ от 17.00 часа. Възпитаниците от клуб „Туризъм” с ръководител г-жа
Нели Лазарова и клуб „Здраве” с ръководител г-жа Руска Хаджиева, подготвиха
празнична програма включваща, презентации на екологични теми, здравни беседи,
танци, и забавни игри с публиката.

ХІ. В Общински младежки дом гр. Кричим се проведе турнир по „Тенис на маса” –
на 16.05.2017 г. от 15.30 часа под ръководството на г-н Георги Марков. Възпитаниците
показаха отлична подготовка, за тези заслуги ръководството община Кричим
възнагради децата с предметни награди.

ХІІ. 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 с ръководител: Георги Марков.

ХІІІ. На 29.05.2017 година - под ръководството на г-жа Ягода Димитрова,
ръководител на курс по Математика се организира състезание под надслов
„Математика без граници” с възпитаници от ІV клас и V клас посещаващи
извънкласната форма в Общински младежки дом. Възпитаниците показаха добри
резултати, за което получиха поощрителни награди осигурени от ръководството на
община Кричим.

ХІV. 1 юни - Международен ден на детето – в Общински младежки дом гр. Кричим
през целия ден се прожектираха любими български игрални филми „Ян бибиян” и
„Хитър Петър”.

ХV. Лятна ваканция - ръководството на община Кричим осигурява за децата през
месеците: юни, юли и август в сградата на Общински младежки дом безплатни
курсове и кръжоци, ръководени от професионални преподаватели в областта на
Български език и литература, Математика, География, Биология, Изобразително и
приложно изкуство, Китара, Тенис на маса и Автомобилизъм.

