
ОБЩИНА КРИЧИМ                                                            
 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2021 Г. 
 

№ ПРИОРИТЕТИ ДЕЙНОСТ ИНИЦИАТИВИ, 

КАМПАНИИ 

СРОК ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ФИНАНСОВ 

РЕСУРС 

1.  Насърчаване на   1.1.    Създаване на   -    Организиране на   Януари-

декември 
  Бюро   В рамките на  

  икономическата   ефективни връзки и   информационна среща   2021 г.   по труда;   утвърдените  

  активност и   насърчаване на   с работодатели на 

територията на  
   Общинска   бюджети на  

  кариерното развитие   сътрудничеството   Община Кричим    администрация   отговорните  

  на младите хора   между работодатели      институции  

   и училища 

 
     

   1.2.    Насърчаване   -     Ден на отворени   12 - ти   Общинска   

   интереса на младите   врати в общинска   октомври   администрация;   

   хора към развитието   администрация   2021 г.   ръководства на   

   на общината     училища;   

       

   1.3. Включване в   -     Стажуване по   януари -   Бюро   

   заетост чрез   програми и работа по   декември   по труда;   

   национални програми   проекти   2021 г.   Общинска   

   и схемите по ОП РЧР.     администрация   

         

           

               

               

             

       

2. Подобряване на достъпа 

до информация и 

качествени услуги 

2.1 Насочване на 

актуална и достъпна 

информация към широк 

кръг интереси 

и потребности 

 

2.2 Запознаване на 

младите хора с 

-  Своевременно обявяване 

на сайта на общината за 

младежки проекти, 

програми и възможности 

 

 

-  Индивидуални и групови 

консултации 

 януари -

декември 

2021 г. 

 

 

 

месец юни 

2021 г. 

Общинска 

администрация, 

Читалище и ОМД 

 

 

 

Общинска 

администрация  

Не се изисква 



възможностите, които 

им се предоставят от 

приетия Закон за 

младежта и 

Националната 

стратегия за младежта 

 

  

3. Насърчаване на 

здравословен начин на 

живот 

 

3.1. Предоставяне на 

информация и 

консултиране по 

въпросите на 

сексуалното и 

репродуктивно здраве 

превенция на болести, 

предавани по полов път, 

превенция на СПИН, 

наркомания и др. 

 

3.2. Насърчаване на 

физическата активност 

и спорт 

 

 

- Беседи по училища в час 

на класа; 

 

- Беседи и индивидуално 

консултиране на млади 

хора необхванати в 

образователната система 

 

 

 

 

-  Участие на ученици и 

членовете на спортните 

клубове в ученически игри, 

спортни състезания, 

кросове, шампионати за 

деца и младежи, в 

спортните инициативи 

(според планираните в 

Общински спортен 

календар 2021 г.) 

-  Участие в планираните 

инициативи в програмите 

на училищата, ЦОП, 

читалище и Общински 

младежки дом 

в рамките на 

учебната 

2020/2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

януари- 

декември 

2021 г. 

 

януари- 

декември 

2021 г. 

 

 

януари-

декември 

2021 г. 

Общинска 

администрация 

чрез медицинските 

сестри в училищата, 

МКБППМН, ЦОП, 

Училища. 

 

 

 

 

 

Общинска 

администрация, 

спортни клубове, 

училища, ОМД 

 

 

 

 

училища, Читалище, 

и ОМД 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

 

4. Превенция на 

социалното изключване 

на млади хора в 

неравностойно 

положение 

4.1. Оказване на подкрепа 

на младите хора в 

социалните услуги в ЦОП  

- Прилагане на добри 

практики за пълноценно 

интегриране в обществото 

на младежи и при 

напускането им на 

януари-

декември 

2021 г. 

 

ЦОП В рамките на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 



институцията  

5. Развитие на младежко 

доброволчество 

5.1.Привличане на 

младите хора към 

доброволчески акции 

 -  Провеждане на обучения 

по оказване на първа 

помощ на доброволците, 

както и на различни групи 

млади хора. 

- Участие в инициативи 

януари-

декември 

2021 г. 

 

 

 През 2021 

г. 

 

 

ЦОП, МКБППМН, 

Общинска 

администрация 

 

Общинска 

администрация, 

училища, Читалище, 

ОМД 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

 

6. Повишаване 

гражданската 

активност на младите 

хора 

 

6.1.Информиране по 

въпросите за гражданско 

общество, гражданска 

активност и 

възможности за 

членуване в различни 

организации 

 

- Беседи и дискусии в час 

на класа на теми, касаещи 

правата, задълженията и 

потребностите на младите 

хора; 

 

 

 

в рамките на 

учебната 

2020/ 

2021 г. 

 

 

 

Училища, общинска 

администрация . 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

7. Развитие на младите 

хора в община Кричим 
7.1 Подпомагане 

дейността на 

читалищата и общински 

младежки дом 

 

- Стимулиране на 

младежките дейности в 

Читалището и ОМД 

 

- Участие на талантливи 

млади хора в местни, 

регионални и национални 

музикални, танцови и др. 

форуми 

януари –

декември 

2021 г. 

според 

Общински 

Културен 

календар - 

2021 г. 

 

Общинска 

администрация 

 

 

Общинска 

администрация, 

училища, читалище, 

ОМД 
 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

 

8. Повишаване ролята на 

младите хора в 

превенцията на 

престъпността. 

8.1. Превенция на 

правонарушенията, 

извършени от млади хора 

 

 

8.2 Провеждане на 

дискусии, беседи, ролеви 

игри и мултимедийно 

обучение по темите: 

превенция на наркотици, 

-  Информационно - 

образователна кампания на 

МКБППМН 

 

 

- Информационно - 

образователна кампания на 

ЦОП и дейности в 

направление „Превенция 

на отклоняващото се 

в рамките на 

учебната 

2020/ 

2021 г. 

 

МКБППМН, ЦОП 

 

 

 

 

ЦОП, училища 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

 



проституция, 

тютюнопушене, 

агресията сред младите 

хора и формиране на 

възпитателни модели 

против агресията 

 

поведение" 

 

 

 


