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УВОД
Настоящият Общински план за младежта на Община Казанлък за 2019 г. се
изготвя в изпълнение на Закон за младежта и Националната стратегия за младежта
2012-2020 г. Тези два документа формират държавната политика за младите хора в
съответствие с приоритетите за тяхното развитие. Планът очертава общинската
политика в младежката област, представя анализ на текущото състояние, както и
действията, които трябва да бъдат предприети.
В Общинския план за младежта са очертани всички дейности, инициативи и
проекти на активните млади хора от общината, организирани или не в младежки
организации и НПО.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Дейностите в плана са насочени към подрастващите и младите хора на възраст
между 15 и 29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната
расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност.

I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА
Демографска характеристика
Община Казанлък се състои от 20 населени места, от които 3 града и 17 села. По
данни на ГРАО към 15.12.2018 г. населението по настоящ адрес на община Казанлък е
общо 75 352 души, а населението по настоящ адрес само на гр. Казанлък е 50 091 души.
Към 15.12.2018 г. броят на младите хора в община Казанлък от 15 до 29-годишна
възраст е 9 564 души, от които 6 096 живеят в гр. Казанлък.
Образование, професионално ориентиране и реализация
На територията на община Казанлък има 26 училища, като от тях 22 са
общински, а 4 са държавни. Профилираните гимназии са 3 – Природо-математическа
гимназия „Никола Обрешков“, Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“,
Гимназия „Академик Петко Стайнов“; 1 средно училище – „Екзарх Антим I“; 1
национално училище по пластични изкуства и дизайн – „Академик Дечко Узунов“ и 3
професионални гимназии – Професионална гимназия по транспорт и транспортен
мениджмънт, Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм,
Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, изучаваща електроника и
машиностроене. Специалностите в професионалните гимназии са разнообразни, сред
тях са: машинен техник, техник на компютърни системи, икономист – информатик,
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електротехник, техник по транспортна техника, автомобилна мехатроника, икономист,
мениджмънт, хотелиер, ресторантьор, фризьор и др.
С ПМС №187/31.08.2017 г. (ДВ, бр. 72/2017) е основан Технически колеж –
Казанлък като филиал на Технически университет – София. През 2017 г., Колежът
отвори врати, като за първата си учебна година в него се обучаваха 80 души по
специалност „Технология на машиностроенето“ в редовна форма с 3-годишен курс на
обучението. Графикът за провеждане на занятията е без откъсване на студентите от
производството.
Завършилите
колежа
придобиват
образователна
степен
„Професионален бакалавър“ и могат да продължат обучението си за Образователноквалификационна степен „Магистър“. През 2018 г. всички първокурсници завършиха
успешно годината и преминаха във втори курс. Новопостъпилите в Технически колеж –
Казанлък за учебната 2018-2019 г. са 57 души.
Други центрове за образование са Център за подкрепа за личностно развитие –
Общински детски комплекс ,,Св. Иван Рилски” и 3 частни центъра за професионално
обучение. Действа и Клуб на Доброволеца към СНЦ ,,Младежки център за развитие Взаимопомощ”, предоставящ актуална младежка информация чрез Евродеск точка 028
и работа в мрежа. Други възможности за обучение на младите хора от общината са
школи по изкуства, спортни клубове, както и програми за младежки обучения към
Дирекция „Бюро по труда“ - Казанлък.
Училищата и детските градини от община Казанлък работят по международни
проекти по секторна програма „Еразъм +“ и по e-Twinning, което дава възможност на
учениците и преподавателите да контактуват и разменят информация с представители
на същите групи от други европейски страни. През 2018 г. ДГ №13 „Мечо Пух“
реализира проект „TERRA VITA”, в който за първи път в България, детска градина е
координатор на проект по Ключова дейност 201 – стратегически партньорства. През
декември 2018 г. Проектът е отличен със Знак за цялостно качествено изпълнение от
Центъра за развитие на човешките ресурси, София. Почти всички детски градини
изпълняват дейности в повече от един проект в секторната програма. През юни 2018 г.,
СУ „Екзарх Антим I” е отличено на I-во място в Програмата „Училище посланик“ на
Европейския парламент. Като наградата, училището получава възможност да изпрати
свои представители в Страсбург. През 2018 г. възпитаниците на СУ „Екзарх Антим I“
се обучават в четири проекта по „Еразъм +“. Професионална гимназия по лека
промишленост и туризъм – гр. Казанлък изпълнява 3-годишен проект по програмата
„Еразъм +“, който е стартиран през 2017 година. Професионална гимназия „Иван
Хаджиенов” съвместно с Швейцарското посолство в България и МОН изпълнява
проект за дуално обучение. Училището работи с местни фирми, където учениците
получават практически умения. Проектът е част от българо-швейцарската програма за
сътрудничество. Освен в Казанлък, този проект се прилага в още 14 училища в
страната. Шест са местните машиностроителни фирми, които се включват като
партньори в проекта за дуално обучение /„Арсенал“ АД, „Гуала клоужърс България“
АД, „ЮМТ“ ЕООД, „Капрони“ АД, „Крес Д“ ЕООД и „М+С Хидравлик“ АД/. Те

ОБ Щ И Н А К А З А Н Л Ъ К

приемат ученици за практическо обучение, осигуряват им менторска подкрепа и
професионална реализация. Голямата цел на проекта за дуално обучение е да създаде
кадри за местните фирми и да осигури приемственост между специалистите. В
професионалните гимназии се работи по създаване на трайни връзки между бизнеса и
образователните институции в общината с оглед професионално насочване и
придобиване на нови знания и умения, които са съобразени с конкретни работни места,
търсени от работодателите.
През последните години се забелязва практика на работодателите от община
Казанлък да инвестират в обучение и повишаване квалификацията на своите
служители, предимно млади хора. Тази тенденция нараства и фирмите се борят за поквалифициран персонал.
Към края на месец ноември 2018 г. равнището на безработицата на национално
ниво е 6%. Безработицата за област Стара Загора е 4,2%, а за района на Дирекция
„Бюро по труда“ Казанлък – 4,45%. Отчетената безработица за община Казанлък е
3,57%.
Младежко доброволчество - сред младите хора се забелязва тенденция на
нарастване популярността и значението да бъдеш доброволец. Все повече млади хора
участват като доброволци в различни младежки организации, организиране на събития,
провеждане на благотворителни инициативи и други.
През 2012 година, със Заповед на Кмета на Община Казанлък се създава
Доброволно формирование „Доброволна аварийно-спасителна група – гр. Казанлък“. В
него членуват и все повече млади хора доброволци, които участват в предотвратяване
или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняване на
последиците от тях, в случай на възникнало бедствие. През 2018 г. членовете на
Доброволното формирование „Доброволно аварийно-спасителна група – гр. Казанлък“
наброяват над 30 души, които активно подпомагат дейността на пожарникарите в
спасителни акции. За деня на доброволеца, организираха демонстрации пред ученици
от гимназиите, целящи да покажат работата на доброволеца. Демонстрациите имат за
цел да запалят в младежите желание за включване в подобен вид доброволческа
дейност.
Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен
начин на живот - В регистрираните здравни кабинети в детски градини и училища в
гр. Казанлък медицинските специалисти работят съвместно с РЗИ за промоция на
здравето и профилактика на болестите и оказват първа долекарска медицинска помощ
на децата и учениците. Заведенията за болнична и извън болнична помощ са 2 болници
и 5 здравни центъра. Ежегодно се изнасят лекции от здравни специалисти, относно
здравословния начин на живот и хранене. В превенция на тютюнопушенето и
употребата на алкохолни и наркотични вещества се провеждат ежегодно
информационни кампании. Младежки общински съвет - Казанлък, обществени
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възпитатели към Местна комисия за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните – Община Казанлък и НПО-та се включват в раздаване
на информационни листовки, брошури, прожекция на филми и беседи.
Млади хора, практикуващи спортни дейности
Община Казанлък полага целенасочени усилия в развитието на масовия спорт,
включително детско-юношеския, както и създаване на повече клубове за практикуване
на различните видове спорт. По този начин се увеличава възможността на младите хора
да изберат подходящ за тях спорт и поддържат добро здравословно състояние чрез
активно спортуване.
Своята дейност в общината развиват 38 спортни клуба за приблизително 20 вида
спорт, в т. ч. 4 аматьорски футболни клуба, детско-юношески школи, клуб за хора с
увреждания и други любителски клубове. Спортни обекти за масов спорт са: външни
фитнес площадки, стена за катерене и рампи за скейтборд, футболно игрище до
тренировъчен стадион, комбинирани игрища за волейбол и баскетбол; за тенис на корт
и футбол, игрища за футбол на малки вратички, тенис кортове. В парк „Розариум“ и
лесопарк „Тюлбето“ има обособени кътове с фитнес уреди, шахмат и игрище за
баскетбол. В парк „Васил Левски“ има рампи за скейтборд и велосипеди. През 2018 г.
Община Казанлък завърши проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ по
ОПРР 2014-2020 г., в рамките на който се изградиха две зелени зони за отдих
(междублокови пространства) в един от най-големите квартали в гр. Казанлък. В зоните
за отдих има новопроектирани детски площадки и създадени условия за достъпна
архитектурна среда, включително за хора с увреждания. В едната от зоните има
изградено спортно игрище за волейбол и баскетбол, площадки за спортни дейности скейтборд, фитнес на открито, тенис на маса и маси за шах. За високи спортни
постижения се ползват професионално спортна база на стадион „Севтополис“,
Колодрум, полигон за хвърляния и тренировъчно футболно игрище. Спортните
клубовете имат възможността да ползват и някои от физкултурните салони в
училищата. Спортистите в клубовете са над 1500. На територията на общината има и
над 60 маркирани маршрути и екопътеки.
Община Казанлък работи активно за създаване на все повече нови места за отдих
и спорт, на които младите хора да прекарват свободното си време по ползотворен
начин.
Достъп до социални услуги
Община Казанлък работи усилено в посока разширяване на социалните услуги. С
държавно делегирана издръжка се предоставя услугата ,,Дневен център за пълнолетни
лица с увреждания“, с капацитет 15 лица над 18 години. В община Казанлък работи
„Дневен център за деца с увреждания“ с капацитет 36 лица до 18 години, чиято цел е
предотвратяване на изоставянето и настаняването в институции, на деца с увреждания
от 3 до 18 г., и преодоляване социалната изолация на семействата, чрез предоставяне на
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комплекс от услуги в Дневен център, като дневни грижи, възстановителни и
рехабилитационни услуги, семейно консултиране и подкрепа. СНЦ „Оптима“, по
договор с Община Казанлък, предоставя социалната услуга като делегирана от
държавата дейност „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ в с. Овощник,
с капацитет 8 места. По договор между Община Казанлък и Фондация „Сийдър“ е
възложено управлението на социалните услуги, делегирани от държавата дейности,
след спечелен конкурс: 1 бр. Защитено жилище, 2 бр. ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания и 1 бр. ЦНСТ за деца без увреждания. СНЦ „Бъдеще за децата“ управлява
предоставяните социални услуги в „Център за обществена подкрепа“, в гр. Казанлък,
който е с капацитет 60 места и численост на персонала 12 човека. Предлаганите, в него,
социални услугите ще бъдат надградени чрез реализация на проект "Развитие на услуги
за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък" по Оперативна
програма „Региони в растеж 2014-2020“. След изпълнение на проекта, капацитета на
центъра ще бъде увеличен на 80 места и ще бъдат предоставяни нови социални услуги.
Като държавно делегирана дейност се предоставя и услугата ,,Център за социална
рехабилитация и интеграция“, с капацитет 25 лица.
През 2018 г. Община Казанлък продължава да изпълнява договор по проект
,,Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък”, чрез който хора с доказани социални
нужди получават безплатна храна. Проектът е насочен към подпомагане на хора в
неравностойно положение.
През 2018 г. Община Казанлък сключи споразумение с Агенция за социално
подпомагане, по Постановление № 332 на Министерски съвет за целево осигуряване на
социални услуги в домашна среда - „Личен асистент“. Дейностите са насочени към
хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за
самообслужване. Основна цел на Община Казанлък е подобряване качеството на живот
и на достъпа до здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са в
частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална
изолация, чрез което да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване
правото им на независим живот.
Община Казанлък изгражда нов „Дневен център за подкрепа на деца с
множествени увреждания и техните семейства“. Центърът ще обслужва 30 деца за
дневна грижа и 60 деца за консултативни услуги. Дневният център ще осигурява
дневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация и терапия на децата;
консултиране, информиране и подкрепа на техните родителите, полагащи грижи за тях
в домашна среда, както и мобилни услуги и др.
Достъп до информация и услуги
Община Казанлък предоставя на своите младежи достъп до информация и
услуги чрез няколко източника:
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На територията на община Казанлък има 1 общинска библиотека ,,Искра” с 4
филиала в гр. Казанлък. Библиотеката е оборудвана с компютърни конфигурации, 3D
принтер, мултимедия, аудио-системи, принтери и мултифункционални устройства.
Читалищата в гр. Казанлък са 4, а в населените места наброяват 20. Също така,
на разположение на гражданите и младите хора са Културно-информационен център и
Културно-информационен атрактивен център на открито.
Общинска администрация също е на разположение на младите хора чрез
,,Център за информация и обслужване на граждани“ към Община Казанлък.
- По проект ,,Красива България“ Община Казанлък обнови изцяло сградата на
Младежки дом - гр. Казанлък, която се използва от младежки организации и спортни
клубове, за да развиват дейността си. Залите на Младежки дом са оборудвани и
обзаведени, даващи възможности за презентации, обучения, инициативи, достъп до
Интернет.
- По Национална програма ,,Активиране на неактивни лица“, към Общинска
администрация е назначен младежки медиатор, който има за цел да информира,
мотивира и активира младежи, които не учат, не работят и не са регистрирани в Бюро
по труда. Осъществява групови и индивидуални срещи с младежи до 29 г., с цел
предоставяне на съвети и насоки за безработните, които имат нужда от помощ за
търсене и намиране на работа, включване в обучения за повишаване на
квалификацията, помощ при изготвяне на CV и други. Осъществява връзката между
младежите и институциите, предоставящи социални, здравни, образователни и други
услуги.
Поощряване на младежките инициативи
През 2017 г. се разкри Фонд за финансиране на проекти за младежки дейности,
който е част от „Младежки календар“ на Община Казанлък. Този фонд предлага
финансиране на малки проекти за младежки дейности на неформални младежки групи
и организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по
Закона за народните читалища и осъществяващи дейности в обществена полза.
Финансират се проекти насочени към подобряване на условията за социално и
културно развитие на младите хора в общината. През 2018 г. се реализира проекта
„Магията на чипровския стан и съвременните младежи в община Казанлък“ на НЧ
„Освобождение – 1884“, с. Шейново. Дейностите по проекта обхванаха децата и
младежите от Центровете за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище в гр.
Казанлък, както и посещения на младежки организации, детски градини, читалища,
училища, библиотеки и др. През 2019 г. фондът отново ще даде възможност за
реализиране на младежки проекти.
Форми и структури за изявяване на гражданската активност
Младежки общински съвет – Казанлък (МОС) е неформална представителна
младежка структура към Община Казанлък. Сформирана е от младежи, обединени на
доброволен принцип и свързани от желанието за подобряване качеството на живот на
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младите хора в общината. МОС споделя наболели проблеми в сферата на младежта и
съвместно с Община Казанлък търси решение за справяне с тях.
Младежки общински съвет - Казанлък има за цел :
- да повиши осведомеността на младите хора от Община Казанлък във връзка с
възможностите им за развитие, обучение и придобиване на ценно неформално
образование и опит чрез дейността си, като достигне до по-голям брой млади хора;
- да реализира общи инициативи и проекти;
- да стимулира участие на младежите в обществения живот и да допринася за
формиране на гражданско самосъзнание.
Младежки общински съвет - Казанлък, съвместно с Община Казанлък и
младежки НПО, целогодишно организират и провеждат редица кампании и
инициативи.
През 2019 г. ще се проведат избори за попълване състава на Младежки
общински съвет – гр. Казанлък. Изборите ще се проведат по нов начин, съвместно със
състезание за младежи, провокиращо нови и свежи идеи за развитие на младежките
дейности в общината. Новосформираният МОС ще премине през обучения и обмяна на
опит с други организации в сферата на младежките дейности, за по-ефективна работа
през предстоящия мандат.
През 2018 година бе разработена програма „Младежки общински патрул“
насочена към лица от 15 до 29 години. Младежите участваха в облагородяване,
почистване и опазване на общинско имущество и зелените площи на територията на
град Казанлък. Разработената програма цели да поощри млади момичета и момчета към
опазване на общинската собственост и нейното стопанисване, за да бъдат възпитавани
подрастващите в отговорно отношение към обектите, за които се грижи Община
Казанлък. Дейностите стартираха през месец юли и приключиха в края на месец
септември. В Програмата се включиха 19 момичета и момчета, които под мотото
„Усмихни се на природата, за да ти се усмихне и тя“ прекараха летните месеци в
наблюдение за спазване на обществения ред, реновиране на детски площадки и
почистване на зелените площи в града. Младежите почистиха и реновираха 3 детски
площадки и периодично почистваха зоните, на които извършваха наблюдение за
спазване на обществения ред. Изпълнението на дейностите заложени в програмата, не
са единствените изпълнени от членовете на „Младежки общински патрул“, заедно с
Младежки общински съвет се включиха в Националното почистване на България на 15
септември 2018г..
За развитие на младежките дейности на територията на община Казанлък
участват и различни Неправителствени организации, работещи с и за младежи:
Сдружение с нестопанска цел „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” е
сформирано с цел да допринася за развитието на младите хора, като им помага да
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изградят личностни, физически, социални и творчески умения. Основни дейности на
организацията са в направленията доброволчество, екология, обучение на социални
работници. По програма "Младежта в действие" от 2007 до 2014 год., организацията е
редовен участник в различни европейски държави, има опит в планиране, реализиране
и ръководене на младежки проекти с над 35 младежки обмена, тренировъчни курсове и
контактни семинари. Към настоящия момент организацията работи активно по
Европейската доброволческа служба на програма „Еразъм +“ 2014 - 2020 г. Тази
програма включва млади хора на възраст между 18 и 30 години, които участват в
дейности от 2 до 12 месеца на територията на ЕС и извън него. „МЦР - Взаимопомощ“
провежда студентски практики, като обучава студенти за репортери към младежкия
бюлетин "ДоброволциТЕ". Другият основен приоритет е в сферата на екологията, в
която са реализирани множество инициативи, и поощряване на младите хора по
отношение на доброволчески дейности, като ежегодно организиране на Еко – фестивал,
като през 2018 г. се осъществи неговото осмо издание, което се проведе на територията
на град Казанлък . През 2018 г., организацията печели, със свой проект, финансиране от
„Младежка банка“ към Обществен дарителски фонд – Стара Загора. Проектът е
съвместен с Общинска библиотека „Искра“ и се осъществи през месец октомври.
Доброволците на СНЦ „МЦР - Взаимопомощ“ поставиха четири къщички в парк
„Розариум“, гр. Казанлък, които са предназначени за мини библиотеки, за четири
различни възрастови групи – за бебета, за деца, за младежи и за възрастни. Къщичките
са пълни с книги, предоставени от ОБ „Искра“ и са под стопанисването на доброволци
от организацията. Сдружението е учредител и член на Национален младежки форум
България, с редовно участие на представител в УС или контролната комисия през шест
годишното му съществуване. Има регистрирана запазена марка в патентното ведомство
на Р. България - "Малка сцена" - организиране на конкурси за млади таланти.
Организацията изгради мрежа и администрира Евродеск точка в гр. Казанлък. Същата
създаде първата стена на доброволчеството в България, изградена в гр.Казанлък,
включваща над 110 младежи от цяла Европа.
Клуб за спорт и приключения ,,Свободен елемент“ е сдружение с нестопанска
цел в обществена полза регистрирано през месец октомври 2013 г. Целите на
сдружението:
Популяризиране и развитие на приключенските спортове и активния туризъм
сред подрастващото активно население на България; планинско колоездене; ски и
сноуборд, както и техните разновидности (ски алпинизъм, алпийски ски, фрийрайд);
спускане с лодки по бързи води и воден туризъм (рафтинг, каяк и кану, воден слалом);
ветроходни и водни спортове (уиндсърф, кайтсърф, водни ски, гмуркане);алпинизъм,
спортно катерене, скално катерене; парапланеризъм; ориентиране, велоориентиране;
планински преходи (трекинг)
- Формиране на култура на безопасност при практикуване на посочените спортове
чрез усвояване и разпространение на чуждестранния опит; Повишаване на
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туристическия капацитет на общините; Опазване и защита на природни богатства,
исторически паметници и паметници на културата, народни обичаи и традиции;
Повишаване информираността и възможностите за реализация на застрашени и
уязвими социални групи за важността на здравословния начин на живот; Създаване на
култура на природосъобразен и екологичен начин на живот, с приоритет към деца,
младежи и учащи;
През 2018 г. СНЦ „Клуб за спорт и приключения „Свободен елемент“ няма
изпълнени инициативи, но като член на СНЦ „Резонанс“ спомагат за
осъществяването на инициативи от обединеното сдружение.
СНЦ “Зелена светлина в България” е неправителствена организация, работеща в
сферата на неформалното образование. В работата на организацията са застъпени две
основни теми – личностно развитие и предприемачество. Основна цел на СНЦ “Зелена
светлина в България” е повишаване осведомеността сред младежите, чрез предоставяне
на възможности за придобиване на знания и умения. Организацията е част от
международна структура от неправителствени организации, развиващи дейност на
територията на 7 държави. Проектите, в които взимат участие са не само на местно, но
и на национално и международно ниво, работят в тясна връзка с представители на
местната власт във всяка една от страните, в които имат представители. В България,
организацията е със седалище в гр. Казанлък.
СНЦ „Резонанс“ е Сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 2018 г. със
седалище в гр. Казанлък и осъществяващо дейността си в обществена полза.
Сдружението обединява СНЦ “Зелена светлина в България”, СНЦ „Клуб за спорт и
приключения ,,Свободен елемент“, както и бившите членове на организацията „Спирит
оф фрийдъм България“. Организацията работи за приобщаване на студентите към
съвременните информационни технологии, изучаване, съхраняване и популяризиране
на българското-културно наследство. „Резонанс“ провежда информационни срещи за
консултиране на младите хора, с цел професионална ориентация и професионално
реализиране. Съвместно с други организации, сдружения и младежи организира и
провежда прожекции на филми, благотворителни мероприятия и срещи по проект
„Младежки посланици“. Ежеседмично провежда „Гейм найт“, вечер с игри, в които
участват младежи от община Казанлък.
Фондация ,,Дон Боско България – клон Казанлък“ е юридическо лице с
нестопанска цел, лицензиран доставчик на социалната услуга "Център за информиране,
консултиране, обучение и подкрепа" на деца и младежи. Центърът се посещава от деца
и младежи от ромската махала на града три пъти в седмицата. В клона на фондацията
работят и доброволци по ЕДС, тъй като Фондацията е акредитирана да посреща и
изпраща доброволци. Осъществява общественополезна дейност в гр. Стара Загора и в
гр. Казанлък, като подпомага и подкрепя формалното и неформално обучение на деца и
младежи от малцинствени общности. От 2013 година клона на фондацията поддържа
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"интернат" за ромски младежи, които имат желание да завършат средно образование те получават подслон, храна и подкрепа в овладяване на учебния
материал. Фондацията, регистрирана в обществена полза през 2009 г., се управлява от
директор, председател на УС и членове на УС, както и управляващ клона в гр.
Казанлък- общо 5 човека в управителното тяло. На местно ниво фондацията е учредена
през 2011 г. и няма членове, а само служители и доброволни сътрудници, като на
територията на община Казанлък те са 5. Интересите и дейностите на фондацията са
подпомагане на възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно
положение от всички етноси в България, както и подпомагане на социалната
интеграция и личностната реализация на нуждаещите се деца, младежи и възрастни.
Фондацията си сътрудничи с други организации, имащи подобни приоритети.
Осъществява срещи, разговори, беседи, семинари, обучения и организира екскурзии,
лагери, спортни и благотворителни прояви и инициативи от Младежки календар на
община Казанлък. Източниците на финансиране са от проекти, дарения и от Младежки
календар на община Казанлък.
В община Казанлък работи скаутска организация, състояща се от 15 членове,
която е част от Сдружение с нестопанска цел ,,Национална организация на скаутите в
България“. Организацията е учредена 1990 г., пререгистрирана през 2012 г. и общия
брой на членовете до момента е над 800, като от тях между 15 и 29 години са над 601
членове, а над 29 години са 199. Организацията на скаутите в региона Казанлък е
учредена през 1996 година и сред дейностите на членовете и са организиране и
провеждане на походи, лагери и други мероприятия, свързани с околната среда,
скаутството и обучения в тази сфера. Източниците на финансиране са от членски внос.
,,Юнайтед авангард артист“ е регистрирано като СНЦ от 2014г. Преди това
съществува под същото наименование като клуб към НЧ ,,Възродена Искра”
занимаващ се с готикфотография, театър, кино и различни авангардни проекти.
,,Юнайтед авангард артист“ е учредено е през 2007 г. като броя на активните членове
е 20. Източниците на финансиране са от проекти и от Младежки календар на община
Казанлък. Сдружението провежда инициативи съвместно с други НПО. Инициативите
и проектите на ,,Юнайтед авангард артист“ са в областите кино, театър, младежки и
социални дейности, както и създаване на филми за превенция на зависимости и трафик
на хора. Сред филмите са първият български безбюджетен пълнометражен филм
,,Трябва да съм луда“ по едноименната театрална постановка, филм свързан с борбата
против наркоманиите, издаване на календар, третиращ възрастовата толерантност ,,Аз
съм ти“, късометражни филми посветени на Световния ден за борба със СПИН и др.
През 2018 г. сдружението стартира съвместна кампания със СНЦ „Младежки център за
развитие – Взаимопомощ” за събиране на пластмасови капачки в полза на обществени,
екологични, културни и творчески каузи. Кампанията е подкрепена и от ДГ № 7
„Буратино“ и Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора.
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Български младежки червен кръст – клуб Казанлък има около 8 доброволци,
които работят за популяризиране на доброволческата дейност сред връстници,
активизиране дейността по превенция на зависимости и болести, предавани по полов
път, организиране на благотворителни акции в подкрепа на деца и младежи в
неравностойно положение. Осъществяват и подкрепа на възрастни и самотни хора чрез
работа в интервенционните запаси.
СНЦ ,,М.И.В.“- Мотивация, инициативност, вдъхновение - работи в сферата на
младежките дейности, околна среда, образование, подпомагане на хора с увреждания,
култура. Организацията спечели и изпълнява проект по Националната програма за
младежта към Министерство на младежта и спорта, като дейностите включват
обучения в населените места от община Казанлък. Чрез обученията се цели младежите
да придобият различни умения, както и да активизира младите хора да реализират
инициативи свързани с важни и обществено значими теми. През 2018 г. организацията
има множество организирани културни събития, част от които са Рок концерт - Бог
Рок; Концерт на Тони Димитрова; 2-ри Концерт на Тони Димитрова и театрите Палежи
и грабежи и Антигона.
СНЦ „Ателието – 2010“ работи в сферата на формиране на креативни умения в
областта на изкуството, културата, науката и образованието. Целевите групи, към които
са насочени дейностите на организацията, са деца и младежи. Осъществените проекти
на сдружението са школа по изобразителни и приложни изкуства „Арт линия“ обучения, организиране на пленери, изложби, ателиета, творчески работилници, уърк
шопи, пътуващи изложби, илюстрации на книги, благотворителни инициативи – „Да
спасим една църква“ и множество други.
На територията на община Казанлък, голям брой младежи организирани в
различни групи по интереси, творят и се развиват. Общият брой на младежките
формации в читалищата на територията на община Казанлък е около 60, творящи в
областите автентичен фолклор, кукери, коледари и лазарки, театрални студия,
художествено слово, вокални групи, спортни и модерни танци, зумба, балетни
формации, таекуондо, школи за изучаване на езици, школи за рисуване, музикални и
др.
Ежегодно, Община Казанлък разработва Годишен план за младежта, в който са
заложени приоритети и цели, в съответствие с Националната стратегия за младежта и
инициативи по предложение на Младежки общински съвет и младежки и НПО
организации, които ще се следват и осъществяват през годината. Дейностите за
реализиране на целите са обобщени в ,,Младежки календар“, приложение на
Общински бюджет.
Ролята на младите в превенцията на престъпността
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Воденето на адекватна и целенасочена политика на местно ниво очертава
активното включване на младите хора в различни спортни занимания, членуване в
различни доброволчески организации и групи, водещо до ангажиране вниманието на
младежите с полезни дейности.
Младежки общински съвет, съвместно с НПО и здравни организации ежегодно
организират информационни срещи и инициативи, чрез които младите хора биват
информирани за ползите от активното им изразяване на гражданска страна и ролята на
всеки младеж в превенцията с престъпността.
В община Казанлък действа Местна комисия за борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни лица. За 2018 година бяха образувани общо 54
възпитателни дела, брой възпитателни мерки по реда на ЗБППМН - 62. Към
МКБППМН действа Консултативен кабинет, към който е назначен психолог, а 8
обществени възпитатели работят за коригиране на поведението на деца с
противообществени прояви. МКБППМН работи активно с училищните комисии за
първична превенция. МКБППМН реализира превантивни дейности, беседи и
инициативи на теми, свързани със различни зависимости, сексуално здраве, насилие и
други.
II. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА ЗА 2019 ГОДИНА

Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие
на младите хора и ограничаване на младежката безработица:
Специфична цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща
среда за качествен живот на младите хора в община Казанлък.

Приоритет 2. Насърчаване здравословен начин на живот:
Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на
младите хора;
Специфична цел 2: Осигуряване на възможности за здравословен начин на
живот и превенция на негативни социални явления.

Приоритет 3. Превенция на социалното изключване на млади хора:
Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в
неравностойно положение.

Приоритет 4. Развитие на младежкото доброволчество:
Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството.
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Приоритет 5. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието
на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора:
Специфична цел 1: Развитие на таланта, творческите умения и културното
изразяване на младите хора;
Специфична цел 2: Формиране на гражданското самосъзнание и насърчаване
на участие в обществения живот;
Специфична цел 3: Развитие на неформалното образование за пълноценно
използване на свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и
умения.

Приоритет
райoни:

6.

Развитие на младите хора в малките населени места и селските

Специфична цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение,
информация на младите хора в малките населени места.

Приоритет 7. Развитие на междукултурния и международен диалог:
Специфична цел:
институции.

Популяризиране на човешките права и европейските

Приоритет 8. Повишаване на ролята на младите в превенцията на
престъпността:
Специфична цел:
младите хора.

Формиране на информационна политика, насочена към

III. ДЕЙНОСТИ – ПО ПРИОРИТЕТИ:

Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие
на младите хора и ограничаване на младежката безработица:
Специфична цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща
среда за качествен живот на младите хора в община Казанлък:
-

Д 1: Използване на Оперативни и Национални програми и други източници на
финансиране за личностно развитие на младите хора;
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-

Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги - свободен
достъп на младите хора от община Казанлък до Младежки дом, където могат
да се информират за неща, засягащи личностното и професионално развитие;

-

Д 3: Публикуване на сайта на Община Казанлък на информация за национални и
европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и
мобилност на младите хора;

-

Д 4: Назначен младежки медиатор, който има за цел да идентифицира,
мотивира и консултира неактивни млади хора, които не учат, не работят и не
са регистрирани в бюрото по труда.

Приоритет 2. Насърчаване здравословен начин на живот:
Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на
младите хора – Постигане на по – високо ниво на информираност;
Специфична цел 2: Осигуряване на възможности за здравословен начин на
живот и превенция на негативни социални явления:

Месец

Инициатива

Бюджет

Организатор

Май

Организиране на
спортен ден по
случай деня на
българския спорт

Общински бюджет,
приложение
„Младежки
календар“

Младежки
общински съвет Казанлък

Май

Футболен турнир
между средните
училища в гр.
Казанлък

Общински бюджет,
приложение
„Младежки
календар“

Юни - Юли

Провеждане на
Еко фестивал 2019
г. – седмица с
различни
занимания с
екологична
насоченост

Фондация
„Дон Боско“

СНЦ
„МЦР
–
Взаимопомощ“
СНЦ „МЦР –
Общински бюджет, Взаимопомощ“
приложение
„Младежки
календар“
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Юли

Юли - Август

Декември

Организиране
и
провеждане
на
състезание
по
ролкови
кънки,
ролери, скейтборд
и тротинетки
Организиране на
походи
за
опознаване
на
Долината
на
„Тракийските
царе“

Общински бюджет, Младежки
приложение
общински съвет „Младежки
Казанлък
календар“

Общински бюджет,
приложение
„Младежки
календар“

Младежки
общински съвет Казанлък,
Младежки
организации
и
училища

Световен ден за Общински бюджет, Младежки
борба със СПИН - приложение
общински съвет „Младежки
лекция
Казанлък
календар“

Приоритет 3. Превенция на социалното изключване на млади хора:

Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в
неравностойно положение:

Месец
Целогодишно

Януари

Инициатива
„Подари
мечта“
–
кампания за събиране на
облекло за абитуренти в
неравностойно
положение.
Организиране
„Изповедалня“
младежи

Бюджет

Организатор

-

Младежки
общински съвет Казанлък

на Общински
за бюджет,
приложение
„Младежки

Младежки
общински съвет Казанлък
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Целогодишно

Инициативи с деца от
институции, ЦНСТ и
ЗЖ; работилници, общи
инициативи,

Февруари

Творческо ателие за
направа на мартенички

Декември

Инициатива с деца за
коледно украсяване на
детска градина

календар“
Общински
бюджет,
приложение
„Младежки
календар“
Общински
бюджет,
приложение
„Младежки
календар“
Общински
бюджет,
приложение
„Младежки
календар“

Младежки
общински
съвет,
организации

Младежки
общински съвет Казанлък

Младежки
общински съвет Казанлък

Приоритет 4. Развитие на младежкото доброволчество:
Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството:

Месец

Целогодишно
Март-Април

Декември

Инициатива
Посрещане
на
доброволци
различни държави

Бюджет
12
от

Залесяване на паркове
и градинки

-

-

Общински
Ден на доброволеца
бюджет,
приложение
„Младежки
календар“
Организиране
и Общински

Организатор
СНЦ „МЦР
Взаимопомощ“

–

Младежки
общински съвет –
Казанлък; НПОта и доброволци
Младежки
общински съвет –
Казанлък;
СНЦ „МЦР –
Взаимопомощ“
Младежки

ОБ Щ И Н А К А З А Н Л Ъ К

Целогодишно

Целогодишно

провеждане
на
информационни срещи
за младите хора от
общината
относно
възможностите
за
обучение,
квалификации, стаж и
реализация.
Провеждане
на
обучение на млади хора
от общината по теми за
доброволчество,
мотивация, лидерство и
др.

бюджет,
приложение
„Младежки
календар“

медиатор;
Младежки
общински съвет Казанлък

Общински
бюджет,
приложение
„Младежки
календар“

Община
Казанлък;
Неправителствени
организации

Приоритет 5. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието
на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора:
Специфична цел 1.: Формиране на гражданското самосъзнание и насърчаване
на участие в обществения живот:

Месец

Февруари

Март

Инициатива

Бюджет

Отдаване на почит към Общински
подвига
на
Васил бюджет,
приложение
Левски;
„Младежки
календар“
Конкурс за деня на Общински
бюджет,
поезията
приложение

Организатор
НПО;
Младежки общински
съвет – Казанлък
Младежки общински
съвет – Казанлък

„Младежки
календар“
Март

Отдаване на почит към
загиналите
за
Освобождението
на
България

Общински
бюджет,
приложение
“Младежки
календар

Младежки общински
съвет – Казанлък ,
Училища

ОБ Щ И Н А К А З А Н Л Ъ К

Юни

Отдаване на почит към
подвига на Христо
Ботев

Общински
бюджет,
приложение
“Младежки
календар

Младежки общински
съвет - Казанлък

Специфична цел 2.: Развитие на неформалното образование за пълноценно
използване на свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и
умения:

Месец

Целогодишно

Февруари - Април

Март

Приоритет
райони:

Инициатива
Отбелязване на
различни Световни
дни с обществено и
социално значение, с
инициативи на местни
организации

Пътят до една изложба

Работилница за млади
творци от училищата

6.

Бюджет

Организатор

Общински
бюджет,
приложение
„Младежки
календар“

Младежки общински
съвет;
Младежки
организации;
Доброволци

Общински
бюджет,
приложение
„Младежки
календар“

СНЦ „Ателието – 2010“

Общински
бюджет,
приложение
„Младежки
календар“

Младежки общински
съвет;
Младежки; Училища

Развитие на младите хора в малките населени места и селските

Специфична цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование,
обучение, информация на младите хора в малките населени места:
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-

Д 1: Използване на програмите от Дирекция Бюро по труда и програма
,,Еразъм +“за кариерно развитие на младите хора;

-

Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;

-

Периодични срещи в малките населени места между млади хора и младежки
медиатор на Община Казанлък;

Месец

Целогодишно

Целогодишно

Инициатива

Бюджет

Организиране на
информационни
срещи
и
инициативи
с
младите хора от
малките населени
места в общината,
относно
възможностите за
обучение,
квалификации,
стаж и развитие.

Общински бюджет,
приложение

Провеждане
на
инициативи
с
младежи
от
малките населени
места

Общински бюджет,
приложение
„Младежки
календар“

„Младежки
календар“

Организатор
Младежки
медиатор;
Младежки
общински съвет;
Младежки
организации;
Доброволци

Младежки
общински съвет;
Младежки
организации;
Доброволци

Приоритет 7. Развитие на междукултурния и международен диалог:
Специфична цел: Популяризиране на човешките права и европейските
институции:

Октомври

“Time
2019”

to

Общински бюджет, СНЦ „МЦР
приложение
Взаимопомощ“
move „Младежки
календар“;
СНЦ
„МЦР
–
Взаимопомощ“

–
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-

Д 1: Информационни кампании съвместно с ЕИЦ – Европа Директно;

-

Д 2: Техническа подкрепа от Община Казанлък при разработване на проекти по
Програма „Еразъм+“ за младежки обмени или партньорства с младежи и
младежки организации, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ и други източници на финансиране.

Приоритет 8. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността:
Специфична цел:
към младите хора:

Формиране на информационна политика, насочена

-

Д 1: Провеждане на информационна кампания за насърчаване активното
участие на младите хора в превантивни програми и кампании- кампании,
провеждани от МОС, младежки и НПО организации;

-

МКБППМН ежегодно организира в училищата и извън тях инициативи и
кампании за превенция на различни зависимости, сексуално здраве, насилие и
други.

Заложените инициативи, кампании и проекти за 2019 г. са предложени от
Младежки общински съвет, младежки и НПО организации, работещи с млади хора и са
съвместни за Община Казанлък и младежките структури, работещи на територията й.
Този начин на организация допринася за сплотяване на младежите, опознаването им,
подобряване на комуникативността и работата им в екип. Финансирането на
дейностите, заложени в плана се осигурява от Общински бюджет, приложение
,,Младежки календар“, национални, европейски програми и други източници на
финансиране.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

И

КООРДИНАЦИЯ

НА

ДЕЙНОСТИТЕ

Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и
оперативното взаимодействие между:
-

Министерство на образованието и науката;

-

Министерство на младежта и спорта;

-

Общинска администрация при Община Казанлък;

-

Дирекция “Бюро по труда”-Казанлък;

ЗА
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-

Училища;

-

Младежки общински съвет;

-

Читалища;

-

Спортни клубове;

-

Неправителствени организации.

Организацията и координацията на дейностите от плана се осъществява от:
 Общинска администрация, чрез отдел ,,Стратегическо планиране и
проекти”, Старши експерт „Младежки дейности“;
 Младежки общински съвет – Казанлък;
 Младежки и неправителствени организации;
 Училища, читалища и други.

V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Изпълнението на плана ще се наблюдава текущо през годината чрез отчитане
постигането на индикатори:
 Брой изпълнени инициативи от младежкия календар за 2019 г.;
 Брой млади хора, участвали в дейностите;
Оценка на плана ще бъде извършена с изготвяне на отчет по изпълнение на
Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.
Актуализацията на плана ще се осъществява:
 при необходимост, след одобрение от Общински съвет – гр. Казанлък.

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА
Дейностите за реализация на плана ще се популяризират чрез:
 сайта на Община Казанлък;
 Младежки он-лайн бюлетин ,,Доброволците“ (на хартиен носител
наличен в ОБ ,,Искра“);
 местните електронни и печатни медии;
 други подходящи форми.

