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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Стратегия за развитие на младежта и спорта в община Златоград има за цел
да очертае визията, целите и приоритетите за развитие на младите хора, физическото
възпитание и спорта на територията на общината.
Тя е разработена в съответствие със Закона за младежта, Закона за физическото
възпитание и спорта, Общинския план за развитие на община Златоград 2014-2020 г. (проект),
както и с Националната програма за развитие: България 2020, Актуализираната Национална
стратегия за младежта 2014-2020 г. и Националната стратегия за развитието на физическата
култура и спорта 2012-2022 г.
Стратегията e ориентирана към младежите на възраст от 15 до 29 години, съобразно
националната нормативна база и международните и европейските стандарти за работа с
младите хора.
При разработването на Общинската стратегия за развитие на младежта и спорта са взети
под внимание и текстовете на ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в
живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа, Бялата книга на Европейската
комисия “Нов тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта,
приета с резолюция на Общото събрание на ООН, Европейски младежки пакт, Стратегия на ЕС
за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал, както и обновената рамка за
европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018) и проведени проучвания и
анализи на състоянието и потребностите на младите хора в община Златоград.
Настоящата стратегия има дългосрочен хоризонт на действие до 2020 г. и зададените в
нея цели следва да намерят отражение в референтните проектни рамки на Община Златоград,
местните институции и граждански организации, провеждащи политиката в областта на
младежта и спорта. Това са Общинска администрация - Златоград, Общински съвет Златоград, училищни настоятелства, училища, ученически съвети в училищата, Общински
детски комплекс, центрове за професионално образование, социални институции и
организации, читалища, спортни клубове, неправителствени организации и др. Обществените
партньори имат ключова роля в наблюдението, оценката и контрола по изпълнението на
стратегията.
Целта на настоящия документ е създаване на условия за реализиране на устойчива и
ефективна местна политика в областта на младежките дейности и спорта, включване на всички
заинтересовани страни в осъществяването й, както и създаването на механизъм за
проследяване на резултатите.
В първата част на Стратегията е представен анализ на състоянието на младежта и
спорта в община Златоград. Втората част съдържа анализ на силните и слаби страни,
възможностите и заплахите пред изпълнението на политиката за младежта и спорта на
общинско ниво, както и визията за периода на действие на стратегията. В третата част са
представени стратегическите цели и задачи, а четвъртата част е посветена на изпълнението и
мониторинга на Стратегията.
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II.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Настоящият анализ обхваща всички важни за младите хора аспекти, очертаващи
тяхното развитие на местно ниво – демографско състояние и образователен статус,
икономическа активност и възможности за професионална реализация, достъп до
информация и услуги, участие в процесите на вземане на решения на местно ниво,
младежко доброволчество, социално включване на младите хора, здравословен статус,
възможности за спорт и за осмисляне на свободното време, състояние на материалнотехническата база, свързана с младежките дейности и спортната инфраструктура на
територията на община Златоград.
Oсновните предизвикателства пред младите хора и младежката политика на местно
ниво са свързани с възможността за осигуряване на работни места, като фактор с найголямо влияние за задържане на младите хора в община Златоград.

1. Демографска перспектива
През последните години населението в община Златоград е с тенденция към
намаляване. Измененията в броя на населението на общината се отразява пряко на
възрастовата структура. Наблюдава се доста по-бърз процес на застаряване, който се
изразява в намаляване на относителния дял на децата до 14 години и увеличаване на дела
на населението на 55 и повече навършени години.
Целевата прогноза на НСИ показва, че в периода до 2020 г. броят на младите хора
ще намалява, като особено рязко това ще се отрази на възрастовите групи 15-19 г. и 20-24
г.
Населението на възраст 15-29 г. в община Златоград към 01.02.2011 г. по данни на
НСИ е както следва:
Възраст

Общо

Пол
м
ъже

15-19 г.

602

20-24 г.

688

25-29 г.

753

Общо младежи 15-29 г.

2043

ж
ени

3
26
3
73
3
87

2
76
3
15
3
66

1
086

9
57
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Таблица 1:Население на възраст 15-29 г. в община Златоград към 01.02.2011 г.
Източник: НСИ

Според данните от таблицата делът на младите хора на възраст 15-29 г. в община
Златоград е 16.58% от общия брой на населението. Над половината от младежите в
общината са жители на град Златоград (58.15%). Останалите младежи са концентрирани
основно в селата Старцево, Долен и Ерма река, като броят на младежите във възрастовия
диапазон 15-29 г. е респективно 357 в село Старцево, 294 в село Долен и 137 в село Ерма
река. Сравнително добра е демографската перспектива и в село Аламовци, където 17,83%
от местното население са младежи на възраст 15-29 г. В останалите села в общината
населението е предимно в пенсионна възраст, младежи почти липсват.
Половата сруктура на младежите в община Златоград е сравнително балансирана, с
лек превес на мъжете.
В репродуктивна възраст са 23.56% от жените в общината на възраст между 18-40
години, което съчетано с ниската раждаемост и относително ниския дял на възрастовата
група 0-14 години е изключително неблагоприятна тенденция по отношение на
демографското развитие.
В периода 2008-2012 г. коефициентът на раждаемост за община Златоград и област
Смолян е драстично по-нисък от стойностите за страната и Южен централен район.
Констатира се по-ускорен отрицателен механичен прираст, което означава, че броят
на напусналите общината значително надделява над броя на заселилите се.
Община Златоград се отличава с най-високо отрицателно изменение на механичния
прираст в сравнение с показателите за областта и страната. Налице е тенденция за
емиграция предимно на млади хора и семейства в активна репродуктивна и трудоспособна
възраст.
Мотивите за емиграция се свързват със стремеж за образователна и професионална
реализация и осигуряване на трудова заетост, с по-високи доходи и по-висок жизнен
стандарт. Този процес оказва силен негативен ефект върху възпроизводството на
населението и крие сериозни рискове от задълбочаване на тенденциите към застаряване.
Реалистистичният вариант на прогнозата на НСИ за населението на община
Златоград сочи, че броят на младите хора непрекъснато ще намалява и към 31.12.2020 г.
очакваният брой на младежите на възраст 15-29 г. ще бъде 492 или едва 6,57% от
населението на общината, което е значително намаление спрямо сегашните стойности.
Необходимо е да се предприемат действия за ограничаване на тази тревожна
тенденция и за задържане на младите хора и младите семейства в общината чрез мерки за
осигуряване на работни места, адекватни на професионалната квалификация на
младежите, стимули за млади предприемачи, жилища и др.
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2. Формално и неформално образование
Образователната структура на населението на община Златоград се подобрява през
2011 г. в сравнение с предходните години, следвайки ясно изразената тенденция на
увеличаване на броя и дела на населението с висше и средно образование, при
същевременно намаляване на броя на лицата с основно и по-ниско образование.
От населението на общината, което е над 7-годишна възраст, с висше образование
към 2011 г. са 1188 души или 10,15% , като от тях 83% живеят в общинския център; със
средно образование са 5120 души или 43,75%; с основно образование са 28,08%, а броят
на лицата, които никога не са посещавали училище е само 2,06% или 244 души от
общината.
В община Златоград функционират 5 целодневни детски градини: Детска градина
„Радост” - гр. Златоград, Детска градина „Снежанка” - гр. Златоград, Детска градина
„Щастливо детство” - с. Старцево, Детска градина „Детски свят” - с. Долен и Детска
градина „Детелина” - Ерма река.
Общият брой образователни училища за начално, основно и средно образование в
общината е 6, като от тях 2 са средни общообразователни (СОУ „Антим І”, гр. Златоград
и СОУ „Св.Княз Борис”, с.Старцево), 3 са основни училища (ОУ „Васил Левски” гр.Златоград, ОУ „Васил Левски” - с. Ерма река и ОУ „Св.Св.Кирил и Методии” - с.Долен)
и една професионална гимназия „Христо Ботев” - гр. Златоград, която се помещава в
сградата на СОУ „Антим І” - гр.Златоград.
Общият брой на учениците, обхванати в образователната система е 1037 деца за
учебната 2012/2013 г., като в сравнение с учебната 2010/2011 г. учениците в община
Златоград са намалели с 137 души. Броят на учениците от I до ІV клас е 330,
прогимназиалното образование обхваща 308 ученика, а учениците обучаващи се за средно
образование са 399 души.
Общият брой на училищата в община Златоград съответства на потребностите.
Основните проблеми на съществуващата училищна мрежа са свързани с демографската
криза в общината. С всяка учебна година броят на учениците намалява средно със 70 за
периода 2010-2013 г.
В малките населени места продължава поддържането на маломерни и слети
паралелки, в които обучението не отговаря на интересите на децата и не гарантира равен
достъп до съизмеримо по качество образование. Поддържането на относително голям брой
училища за общината води до неефективност на разходите и допълнително забавя процеса
на инвестиции в повишаване на качеството на образование.
Проблем на образованието със социални измерения е и ранното (преждевременно)
отпадане на ученици от училище. Акцентът при анализа на тези данни е поставен върху
ранно напусналите основните училища (поради задължителното основно образование).
По този показател за учебната 2011/2012 г. за област Смолян броят е 23 души, от
които 5 ученика са от община Златоград, което представлява 21,74% от напусналите
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ученици в област Смолян. Налице е тенденция за увеличаващ се брой на отпадналите
ученици: 14 от I -VIII клас за периода 2007 -2011 година.
Проблемът с ранното отпадане на ученици от училище е със сериозни социални
последствия – освен, че нараства броят на населението с ниско образование, част от тези
лица попадат в криминогенна среда. Необходимо е да се предвидят мерки за задържане на
подрастващите в училище чрез осигуряване на по-атрактивни извънкласни дейности,
възможности за спорт, дейности за интеграция на рисковите групи.
Обслужващите звена в сферата на образованието в община Златоград са
представени само от Общински детски комплекс, който разполага със самостоятелен етаж
в общинска сграда, в сравнително добро състояние. Към Общински детски комплекс в
град Златоград са изградени клубове по ”Журналистика”, “Общество и личност”,
“Модерен балет”, “Екология”, както и кръжоци на различни теми. Всички тези форми
спомагат за активното и масово участие на учениците в събития по повод различни
празници и мероприятия в общината и региона.
Популярността и признаването на неформалното обучение в община Златоград са
ограничени. Необходимо е да се увеличат и разнообразят възможностите за неформално
образование в съответствие с интересите и потребностите на по-широк кръг от младежи.
Не се използват в достатъчна степен възможностите за учене през целия живот, за
придобиване на практически умения чрез стажове и професионално обучение на
работното място, за развитие на личностните и социални умения на младите хора. Няма
изграден капацитет за усвояване на средства по програмите за мобилност на младежите в
гимназиалното образование или в етап на първоначално професионално образование в
други европейски страни с цел придобиване на практически умения, личностни
компетенции, мултикултурен опит и подобряване на езиковите компетенции.
В предходния програмен период 2007-2013 г. не са използвани в достатъчна степен
и средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез разработка на
училищни проекти за актуализиране и разработване на нови учебни програми и планове,
развитие на извънкласни форми за обучение и подобряване качеството на образованието.
Усилията през новия период (2014-2020 г.) следва да се насочат към обучение на
организациите, работещи с младежи и училищата за разработка на качествени проекти по
програма „Еразъм плюс”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 и
да им се осигури достъп до професионални консултации за изготвяне на проекти с цел
подобряване качеството на формалното образование, образователната среда и
разширяване на възможностите за неформални форми на обучение.

3. Младежка заетост
Динамиката на населението в трудоспособна възраст в периода 2008-2012 г. остава
сравнително устойчива и не се наблюдават съществени изменения. Лек спад е регистриран
при относителния дял на трудоспособното население - 1,58% и при населението под
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трудоспособна възраст - 1,11%. Увеличението на относителният дял на населението над
трудоспособна възраст е с 2,69 %.
Увеличава се делът на безработните младежи до 29 години. През 2012 година те са
16,2%, докато през 2008 година са били 13,5% от общия брой безработни.
Ясно очертана тенденция е да се повишава броят на безработните лица с висше и
средно образование. Част от причините са свързани с липсата на трудов опит и слаби
практически умения на завършилите образование младежи, нежеланието на
работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници,
демотивация на младите хора от ниското ниво на заплащане, недостатъчното предлагане
на работни места за квалифицирани кадри с висше и средно образование.
Възможностите за професионална и личностна реализация за хора с висше и средно
образование на територията на общината са силно ограничени, което води до трудова
миграция към големите градове – Пловдив, София и др. или към чужбина.
Намалява относителният дял на регистрираните лица с основно, начално и без
образование, като по-значително е намалението при лицата с основно образование. Това се
дължи на ангажирането им в нископлатени дейности, неизискващи висока квалификация в
сферата на хотелиерството, ресторантьорството, търговията и др., както и по програмите
на Агенцията по заетостта.
Структурата на безработните лица от община Златоград сочи, че към месец
декември 2013 г. броят на регистрираните безработни младежи до 29 години е 120 или
13,59% от общия брой на регистрираните безработни.
За сравнение за същия месец през предходната 2012 г. техният относителен дял е
бил 16,23% от общия брой безработни, което показва устойчивост на тревожната
тенденция на запазване на високия дял на младежката безработица в община Златоград.
Все още е нисък броят на самонаетите младежи на територията на община
Златоград, въпреки относително високия дял на безработните младежи със средно и висше
образование.
През 2013 година броят на самонаетите младежи, започнали предприемаческа
дейност в община Златоград е 10. Това определя необходимостта от подкрепа както при
стартирането, така и при развиването на самостоятелен бизнес.
На територията на общината липсва обособена структура за насърчаване и
консултиране на предприемаческата дейност. Предприемаческата култура сред младите
хора е все още неразвита, достъпът до информация, консултантски услуги и финансиране
за стартиране и развитие на предприемачески инициативи на младите хора е все още
ограничен.
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4. Достъп до информация и услуги
Всички училища в община Златоград са оборудвани с компютърна техника,
поддържа се интернет и оборудване на терминални места. В читалищата също се
предоставят компютърни и Интернет услуги. Забелязва се тенденция за повишаване на
интереса на младите хора към интернет услугите в читалищата, като освен за учебни цели
и достъп до информация, Интернет се използва и като средство за социално общуване
между младежите, най-вече чрез социалната мрежа Фейсбук.
За разлика от ползването на интернет, четенето на книги сред младите е доста порядка дейност. Най-често библиотеките се ползват за заемане на книги, свързани с
училищни задачи или за заемане на учебници.
Читалищата на територията на община Златоград са 4: Читалище „Просвета – 1908”
- гр. Златоград, Читалище „Прогрес -1939” - с. Старцево, читалище „Орфей-1947”- с. Ерма
река и чителище „Искра-1947” - с. Долен.
Читалищата със своите школи, кръжоци, клубове, самодейни състави, библиотеки,
Интернет достъп са притегателно място за младите хора в общината. По тази причина те
се явяват и подходящи места за реализиране на разнообразни информационни кампании и
услуги, насочени към младите хора – разпространение на информация за тяхното кариерно
развитие и професионално ориентиране, възможности за стажове, курсове, дейности за
превенция, здравословен начин на живот и др.
Необходимо е усилията да бъдат насочени към обновление и модернизация на
материално-техническата база на читалищата и предлагане на повече и по-разнообразни
услуги и информация за младите хора, съобразно техните потребности и въвличането им в
обществени дейности и процеси.
Самодейните състави, групи и школи, които осъществяват своята дейност в
читалищата на територията на общината са 14, в т.ч. състави и музикални формации – 6,
ансамбли и танцови формации – 6, драматичен детски състав- 1, кукерски състав – 1.
Освен това към читалището има и множество индивидуални изпълнители.
Младите хора в общината са запознати с местните традиции и обичаи, проявяват
интерес и уважават народния фолкор. Много от младежите участват в самодейни
фолкорни състави, както и в честванията на стари обичаи, като „Кукери”, „Стара Марта”,
„Сурва година”, „Пеперуда”.
Общинската администрация съвместно с читалищата и други институции на
територията на община Златоград организира и провежда различни културни събития,
оформени като културен календар на община Златоград, в които младите хора вземат
активно участие. Това е тенденция, която следва да бъде запазена и да се подкрепя и в
бъдеще.
Все още не се използват в достатъчна степен възможностите за трансгранични и
международни младежки обмени, събития и инициативи в сферата на културата,
изкуствата, занаятите.
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Необходимо е да се популяризира местния фолкор и традиции чрез съвременни
интерпретации с цел да достигне до младежката публика в национален и международен
мащаб – разработване на мултимедийни продукти, иновативни младежки културни
събития, основани на традиционния местен фолкор и съчетаваща елементи на музикално,
танцово, театрално изкуство, използване на светлина и на високи технологии в културното
иразяване, по-активно участие в международни проекти и иницииране на собствени
проекти в младежката сфера.
Младите хора са носители на новаторски идеи, като техния потенциал може да бъде
мобилизиран за разработка на нови културно-исторически анимации и нови пътища за
презентиране и разпространение на информацията, което да доведе до привличане на
повече млади туристи в общината.
В тази връзка следва усилено да се работи за разширяване на обхвата и повишаване
на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора,
непрекъснато да се актуализира и разпространява информация, насочена към младите хора
чрез сайта на община Златоград и читалищната мрежа, да се въвличат младите хора в
работата на общинския туристически информационен център и да се търсят от тях нови
идеи за промотиране и маркетиране на туристическите ресурси на общината.
Основните потоци на информация към младите хора в общината следва да бъдат
свързани с възможностите за финансиране на младежки проекти със средства от
национални, европейски и международни програми, укрепване капацитета на младите
хора за разработка на качествени младежки проекти и тяхното управление, възможностите
за оползотворяване на свободното време на младите хора, възможностите за образование и
културен живот, възможностите за социална и трудова реализация, информираност по
отношение на приоритетите на общинската, регионалната и национална политика за
младежта и механизмите за младежко участие в процесите на формулиране на местните
политики.

5. Гражданска активност
Гражданската активност на младите хора се изразява в членство в
неправителствени организации (НПО) и неформални групи, представителство на
младежите в местната власт, участие в граждански кампании и инициативи.
Популярността на младежките НПО в община Златоград е слаба. Интересите на
младежите са най-вече в областта на спорта, танците, самодейните състави, Интернет и
социалните мрежи, където те прекарват основната част от свободното си време.
На територията на община Златоград са регистрирани 8 НПО, които имат в
предмета си на дейност работа с младежи: Сдружение „Граждани за европейско развитие
Евробалкани”, Сдружение „Регионален образователен център – 21”, Сдружение „Център
за развитие на община Златоград”, Футболен Клуб "Вихър - 1965", Спортен клуб по
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баскетбол „Златоград”, Спортен клуб по хокей на трева „Златоград”, Плувен клуб
„Златоград” и Спортен клуб по борба „Златоград”.
Читалищната мрежа, която също принадлежи към НПО структурите е добре
развита, представена от 4 читалища.
На територията на общината има създадени ученически младежки съвети към
следните училища: СОУ „Антим І”, гр. Златоград; ОУ „Васил Левски”, гр. Златоград; ПГ
„Хр. Ботев”, гр. Златоград и СОУ „Св. Княз Борис І”, с. Старцево.
В Златоград функционира „Интеракт клуб Златоград” (младежка организация към
Ротари клуб). В общината има и гражданско неформално сдружение „Фото клуб
Златоград”, в което участват младежи.
Нисък е процентът на участващи млади хора в младежки структури на
политическите партии.
Като цяло активността на НПО на територията на общината, с изключение на
спортните клубове, е слаба. Създадена е местна инициативна група МИГ Златоград Неделино, която също не изпълнява ефективно предназначението си.
Няма създадена независима и доброволна структура за представителство на
младите хора в местната власт и за защита на техните интереси на местно ниво.
Диалогът с младите хора на общинско ниво по въпроси, които ги засягат, все още
не е добре структуриран.
Общинската администрация няма разработени ефективно действащи механизми за
отразяване на младежкото мнение при вземане на решения, засягащи младите хора.
Необходимо е да се провокира интереса на младежите към местната политика,
предприета в тяхна полза, както и запознатостта им с целите и ролята на младежките НПО
и неформални граждански обединения.

6. Младежко доброволчество
Ценността на доброволчеството все още не се разпознава добре сред младите хора в
община Златоград. Това от една страна се дължи на слабия НПО сектор, а от друга - на
слабата информираност.
Необходими са мерки за популяризиране на доброволчеството, споделяне на опит и
добри практики от други български общини и от Европа, разпространение на информация
за европейски програми за обмен на доброволци и възможности за участие на местни
младежи в доброволческа работа в други страни.
Ангажираността в доброволчески дейности ще допринесе за насърчаване на
гражданската ангажираност на младите хора, придобиване на житейски и мултикултурен
опит, трудов опит, създаване на социални контакти с връстници от България и от други
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страни, подобряване на езиковите умения на младите хора. Това е опит, който не би могъл
да бъде придобит единствено чрез формалното образование.
От друга страна движението на доброволци от и към Златоград, включително от
други европейски страни ще допринесе за подобряване на имиджа и на младежки облик на
града и превръщането му в по-привлекателно място за младите хора.

7. Социално включване на младите хора
Социалната политика на община Златоград е една от приоритетните дейности за
местна власт, НПО и местна общност. Благодарение на стремежа за осигуряване на
качествена и ефективна социална политика, Златоград е определян като „модел за
предоставяне на социални услуги в региона”.
Ключови приоритети в местната политика за развитие на социалните услуги
е разширяване спектъра на предлаганите социални услуги за деца с увреждания и техните
семейства, разкриване на нови социални услуги и увеличаване капацитета на вече
съществуващите, повишаване качеството на предлаганите социални услуги.
Социалната политика по отношение на подрастващите е насочена най-вече
към деца, оставени за отглеждане от близки поради трудова заетост на родителите в
чужбина и деца с проблемно поведение, увреждане и/или сериозни здравословни
проблеми на лицето или на член от семейството.
На територията на общината действат 3 социални центъра, два от които са
предназначени за работа с деца и младежи: Център за обществена подкрепа - гр. Златоград
и Дневен център за деца и лица с увреждания ”Зора”.
Все още е слаба популярността на ролята на младежкото предприемачество за
насърчаване на социалното включване при младите хора. Необходимо е да се разработят
конкретни мерки за подобряване на възможностите за младежко предприемачество за
младите хора в неравностойно положение, създаване на адаптирани за младежите с
увреждания работни места и социална интеграция чрез средствата на изкуството, спорта и
др.

8. Младежката престъпност
Област Смолян е най-безопасната в страната, като за 2012 г. са регистрирани под
пет престъпления против личността и против собствеността на 1000 души от населението.
Подобни нива се наблюдават единствено в съседната област Кърджали.
В контекста на ситуацията в областта престъпността в община Златоград е доста
под средните нива за страната, а разкриваемостта на престъпленията е една от найвисоките в България.
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Общественият проблем, свързан противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни намира своето решение на местно ниво чрез намесата на различни органи.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни /МКБППМН/ организира и координира социално – превантивната работа на
територията на общината, като съвместно с инспектора от Детска педагогическа стая
/ДПС/ и социалните работници от Дирекция “Социално подпомагане” набелязва мерки за
социално подпомагане на малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и
защита на техните права. Превантивната дейност е основен акцент в дейността на
МКБППМН.
За периода 2008 г. – 2013 г. работещите в комисията доказаха ефективността си в
индивидуалната, корекционно - възпитателна работа с деца и родители, консултации със
специалисти, тренинги, семинари, анкети, лекции и беседи по проблемите на превенция на
наркоманиите, СПИН, рисково сексуално поведение, влиянието на секти.
Друг приоритет в работата на МКБППМН е превенцията на насилието и агресията
в училището.
Всяка година се разработва и се прилага общинска програма за закрила на детето,
по която се прилагат конкретни мерки и мероприятия.
Спортът се явява ефикасна мярка за превенция на противообществените прояви и
за корекция на асоциалното поведение на децата и младежите. Участието на малолетни и
непълнолетни в спортните мероприятия и спортните клубове е от изключително значение
за възпитанието им. Все повече младежи участвати в извънкласни спортни мероприятия,
които ангажират пълноценно свободното им време.
На територията на община Златоград няма регистрирани малолетни и
непълнолетни, принадлежащи към радикални и екстремистки групи, както и извършили
криминални деяния по расистки подбуди или като резултат от споделяне на екстремистки
идеи.
През 2008 година са разгледани пет възпитателни дела спрямо седем малолетни и
непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления. През 2009
броят на делата е шест спрямо седем извършители. През 2010 са шест дела спрямо шест
извършители. През 2011 година са три дела спрямо шест извършители. През 2012 г. са
четири дела спрямо четирима извършители. През 2013 година са три дела спрямо двама
извършители.
Обезпокояващ е фактът, че все повече се наблюдават зачестилите случаи на
насилие между деца и младежи, както в училище така и извън него. Физическото и
вербалното насилие е често срещано явление сред подрастващите.
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9. Здравословен начин на живот
Община Златоград не прави изключение от общите тенденции, характерни и за
страната. Въпреки че много от младите хора в общината спортуват, като цяло културата за
здравословно хранене сред подрастващите е слаба.
Съществуващата система на здравно образование не води в достатъчна степен до
формирането на умения за справяне с житейските проблеми, до промяна на поведението за
здравословен начин на живот на младите хора.
Голяма част от децата и младите хора в общината са с наднормено тегло и
стоматологични проблеми.
Родителите не са в достатъчна степен информирани за вредите и последствията от
нездравословното хранене.
Необходими са мерки за популяризиране на здравословното хранене и създаване на
устойчиви навици за правилно хранене сред подрастващите чрез неформално образование,
създаване на клубове, информационни мрежи и др., провеждане на информационни
кампании сред родители.
Нараства процентът на младите хора, които употребяват алкохол и пушат
всекидневно, особено сред младежите на възраст от 15 до 24 години.
Увеличава се употребата на психоактивни вещества от младежи на възраст от 19 до
24 г.
Във всички училища на територията на общината се провеждат профилактични
беседи от учителите и обществените възпитатели, назначени към МКБППМН за
предотвратяването на асоциалното поведение на децата, както и на различни теми като
наркотичните зависимости, тютюнопушенето, сексуалното здраве, насилието,
злоупотребата с алкохол и пр.
Необходимо е да се повиши ангажираността на НПО сектора в дейностите по
превенция и предоставяне на информация на младежите в области като сексуално и
репродуктивно здраве, предпазване от полово предавани болести, превенция на вредните
поведенчески рискови фактори.

10.
Спорт за всички, спорт в свободното време и
спортен туризъм
Община Златоград провежда активна политика в областта на спорта и физическата
активност на подрастващите. Един от ключовите приоритети на местната власт е
развитието на масовия детско-юношески спорт чрез финансово подпомагане и
стимулиране на клубната дейност.
Усилията са насочени към подобряване на
съществуващата материална база и създаване на условия за пълноценното й използване.
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Общината се характеризира с добра материално-техническа база и съоръжения за
спорт. На нейна територия са разположени:

Спортен комплекс „Златоград”, с обща площ 23 000 кв.м и натовареност – от
50 до 80 души дневно. Спортните съоръжения включени в комплекса са:
1.
Футболен терен – 1бр.;
2.
Зала по борба – 1 бр.;
3.
Фитнес кът за нуждите на спортните клубове, за водене на
физическа подготовка – 1 бр.;
4.
Лекоатлетическа писта със сектори за висок, дълъг и овчарски
скок, за тласкане на гюле и хвърляне на чук – 1 бр.;
5.
Открит плувен басейн;
6.
Детски плувен басейн

Многофункционална открита спортна площадка „Кадиев врис” с изкуствена
трева, с натовареност особенно през летния сезон заради своята обособеност до 80-90
души ежедневно.

Въведен в експлоатация закрит плувен басейн в сградата на ОУ „Васил
Левски” гр. Златоград с натовареност между 50 и 100 деца дневно. Басейнът е в отлично
функционално състояние, с обособени пет плувни коридора със стартови блокчета,
размери 25/12,5 м. и дълбочина от 1.20 м. до 1.60 м.

Баскетболна плошадка;

Открита спортна площадка за хокей на трева;

Физкултурен салон и открита спортна площадка с твърда настилка
при
ОУ „Васил Левски” гр. Златоград. Салонът е в отлично състояние, оборудван с
табло за времеизмерване и резултат, както и табла за „24” секунди, седалков сектор,
подходяща за тренировъчен и състезателен процес.

Физкултурен салон и открита спортна площадка с твърда настилка при СОУ
„Антим І” - гр. Златоград. Физкултурният салон е в добро функционално състояние,
ползва се за провеждане на учебен процес и спорт в свободното време. Откритата
площадка е с две баскетболни игрища, подходящи за спорт в свободното време.

Физкултурен салон на два етажа и открита спортна площадка с твърда
настилка при СОУ „Св. Княз Борис І” - с. Старцево. Салонът е в отлично функционално
състояние, състоящ се от физкултурна зала и зала за тенис на маса и фитнес.

Спортни клубове, 5 на брой, в т.ч.: СК по баскетбол „Златоград”, СК по
борба „Златоград”, СК по хокей на трева „Златоград”, Футболен клуб, Плувен клуб.
От 2010 до 2013 година, община Златоград е домакин на Републиканските
ученически финали по баскетбол за момчета и юноши, които се организират от Българска
асоциация спорт за учащи и Министерството на образованието и спорта.
Физкултурната зала в ОУ „В. Левски” посреща десетте най-добри ученически
отбора, които определят Републиканския шампион по баскетбол. Залата е домакин на
областни и зонални финали по баскетбол, както и на първенството за деца и подрастващи
в зона „Родопи” на Българската федерация по баскетбол.
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Баскетболната площадка, поради своето занемарено състояние към момента се
използва изключително рядко за спортни мероприятия,
Плувният басейн в ОУ „Васил Левски” - гр. Златоград функционира и посреща
групи от деца и ученици, както и граждани, желаещи да спортуват. Провеждат се
състезания на общинско и областно ниво, като интерес за участие има от страна на
различни плувни клубове.
Многофункционалната спортна площадка редовно се експлоатира от желаещи да
спортуват, като през пролетните и летните месеци се радва на непрестанен интерес от
страна на жители от цялатаобщина, а и на много гости на града ни.
Физкултурният салон в СОУ „Св. КнязБорис І” - с. Старцево се използва за
ученически и масов спорт, като натовареността му е между 30 и 40 души на ден.
На територията на цялата община са изградени детски площадки.
В село Аламовци е обособено място за фитнес. В село Старцево са осигурени
фитнес уреди.
През 2013 година Общински съвет – Златоград прие Наредба за реда за управление
и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на община
Златоград.
В следващата таблица 2 са представени всички спортни обекти на територията на
общината – публична общинска собственост.
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Вид
№ на
спортния
обект –
земя или
сгради
Земя
1и
сграда

Земя
2

Земя
3 и
сграда

Функционално предназначение

Спортен център - Златоград – стадион с лекоатлетическа писта и
обслужваща сграда и зала за спорт на закрито
Спортният център е реконструиран през 2013 година – на игралното
поле на стадиона е подменена дренажната система, нова напоителна система,
ново затревяване, футболни врати, размери на затревената част с осигурителна
линия - 100 м./70 м.
Четири лентова лекоатлетическа писта с тартанова настилка, сектори
за висок, дълъг и овчарски скок, тласкане на гюле и хвърляне на чук.
Седалков сектор с дървени пейки с капацитет 2000 места.
Обслужваща сграда състояща се от две големи съблекални за домакини
и гости с бани и тоалетни, съблекалня за силови спортове с баня и тоалетна,
съдийска стая, медицински кабинет, складови помещения и стая за озвучителна
уредба.
Зала за спорт на закрито с тепих за борба 10 м./10 м., фитнес уреди и
две тенис маси. Спортният център разполага с осветление подходящо за водене
на вечерен тренировъчно-състезателен процес. Спортната база е подходяща за
професионален и аматьорски спорт, масов спорт и спорт за всички.
Спортна площадка „Червено игрище” – добро функционално
състояние, настилка от шамотна пясък, седалков сектор състоящ се от дървени
пейки. Провеждат се общински състезания по баскетбол и спорт в свободното
време.
Спортен център при ОУ „Васил Левски” Златоград
Спортният център включва баскетболна зала в отлично състояние,
оборудвана с табло за времеизмерване и резултат, както и табла за „24”
секунди, седалков сектор, подходяща за тренировъчен и състезателен процес.
Игрище за хокей на трева.
Открита спортна площадка с едно баскетболно и едно хандбално
игрище.
Спортният комплекс предлага отлични условия за спорт в свободното
време и провеждане на тренировъчен и състезателен процес.

Местонахож
дение

Размери – обща площ,
застроена площ

Действие на
разпореждане и
управление в
момента.

гр. Златоград,
ул. „Ерма”

Обща площ на спортния център
– 19 428 кв. м.
Застроена
площ
на
обслужващата сграда и залата
за спорт на закрита – 241 кв. м.

Стопанисване на
базата се
осъществява от
община Златоград.

гр. Златоград,
ул. „Ахрида”

Общо размери 941 кв.м.

Стопанисва се от
община Златоград.

гр.Златоград,
ул.„Ахрида”
№1

1.Баскетболна зала - 35/17 м.,
ЗП 618 кв.м.
2.Открита спортна площадка Игрище 1 24/15м., игрище 2 -24/15м.
ЗП игрище 1 - 360 кв.м.
ЗП игрище 2 - 360 кв.м..
3.Игрище за хокей на трева 41/23м., ЗП 943кв.м.

Стопанисва се от
ОУ „Васил Левски”
гр. Златоград

20
Стратегия за развитие на младежта и спорта в община Златоград за периода 2014-2020 г.
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Земя
4 и
сграда

Земя
5 и
сграда

Земя
6
Земя
7

Земя
8

Сграда
9

Физкултурен салон и открита спортна площадка при СОУ „Антим гр. Златоград, 1.Физкултурен салон – 18/9 м.
ул. „Антим І” ЗП 162 кв.м.
І” гр. Златоград
Физкултурният салон е в добро функционално състояние, ползва се за
№10
2.Игрище 1 – 25/14м., 350 кв.м.
спорт в свободното време. Откритата площадка е с две баскетболни игрища,
Игрище 2 – 25/14 м., 350 кв.м.
подходящи за спорт в свободното време.
с. Старцево,
Спортна зала 1 етаж -ЗП 576
Спортна зала на два етажа и открита спортна площадка при СОУ
ул.
кв.м., 2 етаж ЗП 576 кв.м.
„Св. Княз Борис І” с. Старцево
Спортната зала е в отлично функционално състояние, състояща се от „П.Яворов”
Открита площадка - обща площ
физкултурна зала и зала за тенис на маса и фитнес. Ползва се за спорт в № 4
- 2 400 кв.м.
свободното време, подходящо е за провеждане на общински състезания.
Откритата площадка се състои от комбинирано баскетболно,
волейболно и футболно игрище, подходящи за спорт в свободното време.
Открита спортна площадка при ОУ „Васил Левски” с. Ерма река,
с. Ерма река
Открита спортна площадка състояща се от баскетболно игрище в добро функционално състояние,
ул.„Миньор
общ размер 861 кв.м.
подходящо за спорт в свободното време.
ска” №21
с. Долен
Открита спортна площадка Открита спортна площадка при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.
Долен, състояща се от комбинирано баскетболно и футболно игрище.
Игрище 1
Състоянието на базата е лошо и не е подходящо за провеждане на спортни
30/25м., 750 кв.м.
мероприятия, както и за спорт в свободното време.
Игрище 2 – 16/8м., 128кв.м.
Многофункционална спортна площадка „Златоград” за футбол,
гр.Златоград, Открита спортна площадка с
хандбал, тенис на корт и хокей на трева. Добро функционално състояние,
бул.
размери 40,50/20,25м., 820,125
подходящо за провеждане на тренировъчно – състезателна дейност и за спорт в „България”
кв.м.
свободното време.
Плувен басейн при ОУ „Васил Левски” гр. Златоград - в отлично
гр.Златоград, 1.Закрит плувен басейн функционално състояние, пет плувни коридора със стартови блокчета, размери ул. „Ахрида”
35,5/17,4 м., ЗП 618 кв.м
25/12,5 м. и дълбочина от 1.20 м. до 1.60 м. Провеждат се състезания от
№1
Спортния календар на община Златоград и ученически игри.
Таблица 2: Публичен регистър на спортната база в община Златоград
Източник: Официални данни от Общинска администрация-Златоград

Стопанисва се от
СОУ „Антим І” гр.
Златоград
Стопанисва се от
СОУ „Св. Княз
Борис І” с. Старцево

Стопанисва се от
ОУ „Васил Левски”
с. Ерма река
Стопанисва се от
ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий” с.
Долен
Стопанисва се от
община Златоград
Стопанисва се от
община Златоград
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Общинската администрация съвместно със спортните клубове на територията на
община Златоград организира и провежда различни спортни събития, оформени като
спортен календар на община Златоград.
Спортен календар за 2014 година в община Златоград
дата/ месец
15.01.2014
(сряда)

Спортно събитие
Ученическо състезание по
плуване (момчета и момичета)
5-7 клас

31.01.2014
(петък)

Общинско първенство по
волейбол, учащи и неучащи

14.02.2014
(петък)

“Футзал” – футболен турнир 5-7 клас, посветен на 19
февруари (патронен празник
на ОУ “В. Левски” Златоград и
ОУ „В.Левски” с. Ерма река).
Общинско ученическо
първенство по баскетбол
(момичета и момчета, юноши
и девойки) 5-7 клас; 8-10 клас;
11-12 клас
Общинско ученическо
състезание по футбол (юноши)
8-10 клас и 11-12 клас
Турнир по плуване „Златна
рибка” - ученици 1-4 клас
Турнир по спортен бридж и
шах

22.02.2014
(събота)

28.02.2014
(петък)

0712.04.2014
(понеделник
-неделя)
01.05.2014 –
04.05.2014
(четвъртъкнеделя)

Място на провеждането
Организатор
Плувен басейн при ОУ
БАСУ, Община
«Васил Левски» гр.
Златоград, ОУ
Златоград
„Васил Левски” гр.
Златоград и Плувен
клуб
Физкултурен салон на
Община Златоград
ОУ “В. Левски”
и учители по ФВС
гр. Златоград
Физкултурен салон на
Община Златоград
ОУ “В. Левски” гр.
и учители по ФВС
Златоград.
Спортна зала на ОУ “В.
Левски” гр. Златоград

Община Златоград,
Спортен клуб по
баскетбол и учители
по ФВС

Спортни бази

Община Златоград
и учители по ФВС

Плувен басейн

Плувен клуб и
община Златоград
Община Златоград
и Клубове на
пенсионера

Клуб на пенсионера –
Златоград, „Малка река”
и Старцево

Футболен турнир на малки
врати ,посветен на 6 май –
Гергьовден

Спортни бази

Община Златоград,
Футболен клуб

Турнир по хокей на трева за
купата на кмета (учащи)

Спортни бази

Община Златоград
и СКХТ „Златоград”

01.06.14 г.
(неделя)

Празник за Деня на детето
(ЦДГ, ОДК)

Централен площад на
община
Златоград

ЦДГ и ОДК

07.06.14 г.
(събота)

Турнир по плуване „Весел
делфин” (ученици 5-8 клас)

Плувен басейн

Плувен клуб и
община Златоград
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Турнир по баскетбол, за купа
“Делю войвода”

Спортни бази

Сдружение "Делю
войвода” , Спортен
клуб по баскетбол,
Община Златоград

27.09.2014
(събота)

Лекоатлетически турнир

Стадион „Златоград”

Община Златоград
и учители по ФВС

01.11.2014 г.
(събота)

Общински състезания “Бързи,
смели, сръчни”, за ученици от
1-4 клас , посветени на Деня
на будителя
Коледен, благотворителен
турнир по баскетбол

Физкултурен салон ОУ
“В.Левски” Златоград

Община Златоград
и училища

Физкултурен салон в ОУ
„Васил Левски” гр.
Златоград

Община Златоград,
НПО, Спортен клуб
по баскетбол

20.12.2014
(събота)

Таблица 3: Спортен календар за 2014 година в община Златоград
Източник: Официални данни от Общинска администрация-Златоград

Община Златоград непрекъснато стимулира даровити младежи и деца за
участието им в различни мероприятия, конкурси, състезания в национални и
международни прояви в областта на спорта.
В спортните клубове на територията на общината водят тренировъчносъстезателен процес между 120 и 140 деца и младежи1.
o
o
o
o
o

Спортен клуб по борба – 12 спортиста;
Плувен клуб – 15 спортиста;
Спортен клуб по хокей на трева – 20 спортиста;
Спортен клуб по баскетбол – между 60 и 70 спортиста;
Футболен клуб – 50 спортиста.

Всички активни спортни клубове на територията на общината всяка година са
финансово подпомагани, а издръжката на футболния отбор е поета изцяло от общината.
Наличната спортна база е предпоставка за по-дългосрочни лагери
професионални клубове по футбол, баскетбол, борба, плуване, хокей на трева и др.

на

1

Забележка: общият брой на водещите тренировъчно-състезателен процес е по-малък, защото някои
деца и младежи участват в повече от един клуб.

23
Стратегия за развитие на младежта и спорта в община Златоград за периода 2014-2020 г.
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол
и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

III.

SWOT АНАЛИЗ

Силни страни

Достатъчен
брой
средно
образователни училища;

Наличие на местни възможности
за професионално и профилирано обучение;

Наличие
на
паралелки
с
чуждоезиков и икономически профил;

Създадени компютърни кабинети
в училищата;

Създадени социални центрове за
работа с младежи;

Ниска престъпност;

Добра среда за отглеждане на
деца, поради чист въздух, наличие на
екологични продукти, достатъчен брой детски
площадки;

Функциониращ Общински детски
комплекс;

Добре
изградена
читалищна
мрежа;

Богат
културен
и
спортен
календар;

Наличие на активни самодейни
състави, групи и школи;

Добра
материално-техническа
база и съоръжения за спорт и отдих в
общинския център;

Активна инвестиционна дейност в
спортната база;

Активна дейност на спортните
клубове;

Изградени детски площадки и
съоръжения;

Наличие на младежи с изявен
талант в сферата на културата, изкуството,
спорта.

Слаби страни
 Ниска раждаемост сред младите
двойки;
 Липса на стимули за младите
семейства;
 Висока младежка безработица;
 Нисък
брой
на
младите
предприемачи;
 Слабо местно предлагане на
възможности за стажове и качествени
практики в реална работна среда;
 Слаба информираност относно
възможностите за неформално учене и
учене през целия живот;
 Липса на местна структура за
предоставяне на
младежки
услуги,
информация, професионално ориентиране
и
кариерно
развитие,
неформално
обучение и консултации;
 Липса на активни младежки НПО;
 Слаба гражданска активност и
мотивация на младите хора за участие в
процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на местните политики;
 Липса на регламентиран механизъм
за публична подкрепа на млади таланти;
 Липса на целенасочено търсене и
разпространение на информация за текущи
възможности за стипендии и подкрепа на
даровити деца, състезания и конкурси и др.
стимули за развитие на таланта и
разширяване на възможностите за изява на
младежите;
 Липса на ефективен механизъм за
информираност,
координация
и
партньорство
при
планирането,
наблюдението и оценката на младежката
политика;
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 Липса
на
активни
местни
структури, които да привличат средства по
европейски или национални програми за
реализиране на проекти в сферата на
младежта и спорта;
 Слаба
популярност
на
доброволчеството като начин за осмисляне
на свободното време на младежите и
развитие на техните личностни и социални
компетенции;
 Слаба популярност на социалното
предприемачество като начин за борба с
младежката безработица и социално
включване на групите в неравностойно
положение;
 Зачестили случаи на прояви на
физическа и вербална агресия сред
младежите в училище и на улицата;
 Зачестили случаи на затлъстяване
сред подрастващите;
 Слабо се използват възможностите
на европейските програми за реализиране
на трансгранични и международни
младежки обмени, събития и инициативи в
сферата
на
културата,
изкуствата,
занаятите.

Възможности

Подобряване на бизнес климата и
възможностите за привличане на инвестиции,
създаващи нови работни места, вследствие на
потенциала от използването на геотермалните
ресурси;

Наличие
на
средства
за
подобряване качеството на формалното
образование по ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж» в програмния период
2014-2020 г., съответствието на предлаганото
образование с изискванията на бизнеса и
разширяване на формите за извънкласна
дейност и за развитие на таланта и
творчеството на младежите;

Наличие на средства за младежка
мобилност в други европейски страни,

Заплахи
 Неблагоприятен
демографски
потенциал, свързан с трайна тенденция на
застаряване на населението;
 Ниско ниво на доходите, което води
до невъзможност на семейства да плащат
за обучението на своите деца;
 Недостатъчно
и
неефективно
усвояване на средствата по оперативните
програми за периода 2014-2020 г. в
сферата на младежта;
 Липса на интерес от страна на
бизнеса за партньорство и инвестиции в
младежки обекти;
 Липса на интерес от младежта за
създаване и развитие на НПО и работа по
проекти;
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младежки обмени, стажове и практики за
подобряване на личностните, социалните,
професионални, езикови и мултикултурни
компетенции на младите хора по програма
«Еразъм плюс» за програмния период 20142020 г.;

Наличие на средства за младежки
проекти и инициативи в сферата на
неформалното образование и предлагането на
услуги за младежта по Националната програма
за младежта;

Наличие на финансов ресурс от
държавния бюджет и по ОП „Развитие на
човешките ресурси” за заетост и обучение,
най-вече за лица в неравностойно положение
на пазара на труда, включително младежи;

Активизиране на контактите с
организации от други европейски страни с цел
обмен и трансфер на добри практики в
областта на младежката политика и спорта;

Прилагане на публично-частно
партньорство за подобряване и развитие на
инфраструктурата, свързана с предоставяне на
младежки услуги и спорт;

Привличане на средства за млади
предприемачи и млади фермери по европейски
програми;

Партньорство между местната
власт и организациите, работещи с младежи за
кандидатстване с проекти по различни
финансиращи програми и за тяхната
реализация.

 Неизползване
на
потенциални
възможности за реализиране на младежки
проекти и усвояване на средства по
програмите, насочени към младежта и
спорта, поради липса на активни младежки
НПО.

Таблица 4. SWOT анализ
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IV.

ВИЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНО, СОЦИАЛНО И ЛИЧНОСТНО
РЕАЛИЗИРАНИ МЛАДИ ХОРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ПРИОБЩЕНИ КЪМ СПОРТА,
ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ И АНГАЖИРАНИ В
ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ И МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ
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V.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегическа цел 1: Насърчаване на икономическата активност,
предприемаческия дух и инициатива и създаване на възможности за
кариерно развитие и професионална реализация на младите хора.
Оперативна цел 1.1. Подобряване качеството на формалното и
неформалното образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.
Задача 1.1.1. Осигуряване на възможности за стажуване и чиракуване в реална
работна среда, включително чрез мобилност в чужбина.
Задача 1.1.2. Подобряване на сътрудничеството между средното и
професионалното образование и работодателите с цел предлагане на актуални знания и
умения и улесняване на прехода от образование към заетост.
Задача 1.1.3. Улесняване на достъпа до професионално образование и обучение на
младежи в неравностойно положение - младежи със специални образователни
потребности, младежи в социален риск или отпаднали от системата.
Задача 1.1.4. Усъвършенстване на езиковите и компютърните умения на младите
хора.
Оперативна цел 1.2. Разкриване на нови работни места и развитие на пазара
на труда, стимулиращи включването и кариерното развитие на младите хора.
Задача 1.2.1. Създаване на нови работни места за младежи
Задача 1.2.2. Насърчаване на работодателите за осигуряване на възможности за
повишаване квалификацията на младите работници и служители, обучение на работното
място, практики в други предприятия с цел взаимстване на опит.
Задача 1.2.3. Създаване на възможности за стажове за младежи в предприятия и в
общинската администрация.
Задача 1.2.4. Разширяване на достъпа до услуги за професионално ориентиране,
чрез което да се осигури подкрепа за младите хора за решаване на проблеми, свързани с
избора на професия или професионално развитие с оглед на индивидуалните качества на
личността и връзката между тези качества и възможностите за заетост.
Задача 1.2.5. Разширяване достъпа на млади хора до посреднически услуги за
намиране на работа чрез информиране и консултиране относно възможностите за
мотивационно и квалификационно обучение, насочване към подходящи свободни
работни места, включително и по програми и мерки за заетост и обучение.
Задача 1.2.6. Подкрепа на предприятия и кооперации за наемане на младежи с
увреждания и младежи в риск.
Задача 1.2.7. Оборудване и адаптиране на работни места за младежи с
увреждания.
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Оперативна цел 1.3. Стимулиране на предприемачеството сред младежите.
Задача 1.3.1. Консултиране на предприемчиви млади хора с цел стартиране
и развитие на собствен бизнес.
Задача 1.3.2. Насърчаване на предприемаческия интерес на младежите чрез
участие в различни неформални обучения, състезания и конкурси, проекти.
Задача 1.3.3. Стимулиране и подпомагане на младите хора с постижения в
областта на иновациите и високите технологии, промотиране на техните успехи.
Задача 1.3.4. Популяризиране на социалното предприемачество и социалните
иновации сред младежите и изграждане на капацитет на младите хора в неравностойно
положение за стартиране и развитие на социално предприятие.
Задача 1.3.5. Насърчаване на младежкото предприемачество в областта на
земеделието, животновъдството, туризма и други сектори чрез информиране и
професионална помощ за разработка на качествени проекти за финансиране по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
Задача 1.3.6. Изграждане на бизнес център за целенасочена подкрепа на
предприемаческата дейност, включително на млади предприемачи.
Задача 1.3.7: Подкрепа за създаване на социални предприятия, обвързани с
осигуряване на работни места на младежи с увреждания и младежи в риск.
Очаквани резултати:
Увеличен брой на младежите, преминали стаж или чиракуване в реална
работна среда;
Увеличен коефициент на заетост на младите хора на възраст до 29 години;
Намален коефициент на безработица на младите хора на възраст до 29
години;
Увеличен относителен дял на самонаетите сред икономически активните
млади хора на възраст до 29 години;
Увеличен относителен дял на младежите в неравностойно положение младежи със специални образователни потребности, младежи в социален риск или
отпаднали от системата, преминаващи курс за професионално обучение;
Увеличен броя на младежите, преминали обучение за повишаване на
компютърните и езиковите умения;
Създаване на организационна структура, предлагаща услуги в подкрепа на
младите предприемачи, услуги, свързани с избора на професия или професионално
развитие и др;
Увеличаване броя на младежите, участвали в проекти;
Увеличаване броя на младежите, участвали в курсове за повишаване на
квалификацията и неформални курсове за получаване на личностни, професионални и
социални компетенции;
Увеличаване броя на младежите, преминали стаж или практика в
предприятия и в публичната администрация;
Увеличаване броя на младежите, придобили трудов стаж след завършване;
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Увеличаване на участието на младежите в инициативи за професионално
ориентиране и кариерно развитие;
Увеличаване броя на подкрепените предприятия за създаване на работни
места за младежи, включително чрез схемите на Агенцията по заетостта
Увеличаване броя на младите предприемачи в сферата на земеделието и
животновъдството, туризма и други сектори на икономиката;
Създадено младежко социално предприятие;
Създаден бизнес център за насърчаване на предприемачеството,
включително сред младите хора;
Създадени адаптирани работни места за младежи с увреждания.

Стратегическа цел 2: Подобряване на достъпа до информация и
качествени услуги в съответствие с потребностите на младите хора и
техните интереси.
Оперативна цел 2.1. Формиране на информационна политика, насочена към
младите хора.
Задача 2.1.1. Предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи
актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от
интереси и потребности на младите хора.
Задача 2.1.2. Публично подпомагане и предлагане на младежки информационноконсултантски услуги и създаване на младежки информационно консултантски център.
Задача 2.1.3. Подобряване на информационната среда относно възможностите за
кандидатстване с проекти, насочени към младежи и консултации по разработка на
проекти за финансиране по национални и международни програми, насочени към
младежта (като например Национална програма за младежта, Програма „Еразъм плюс”,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж”, Програма "Европа за гражданите" 2014-2020,
Програма "Творческа Европа" 2014-2020 и др.)
Оперативна цел 2.2. Осигуряване на достъп до услуги в подкрепа на
личностното и обществено развитие на младите хора.
Задача 2.2.1. Публично подпомагане и предлагане на консултантска помощ за
семейно планиране и развитие на устойчиви семейни модели сред младите хора,
включително и за развитие на умения за добро и отговорно родителство.
Задача 2.2.2. Разширяване на възможностите за организиране на свободното
време на младите хора.
Задача 2.2.3. Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците
на услуги за развитие на младите хора – юридически лица с нестопанска цел, читалища,
културни организации, спортни организации, професионални консултанти и др.
Оперативна цел 2.3. Насърчаване на неформалното учене
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Задача 2.3.1. Разширяване на възможностите за неформално учене на младите
хора и предлагане на услуги за повишаване на знанията, опита и уменията им, за
приобщаването им към ценностите на гражданското общество, наука, култура,
изкуството, здравословния начин на живот, за предотвратяване на противообществените
прояви и рисковото поведение на младежите и др.
Задача 2.3.2. Популяризиране формите на неформално учене.
Задача 2..3.3. Подобряване познанията на младите хора за историята, просветното
дело и културното наследство на региона чрез неформално учене, участие във
възстановки и други форми извън системата на формалното образование.
Задача 2.3.4. Разширяване на достъпа на младите хора до участие в проекти по
националните младежки програми и инициативи, до Програма „Еразъм плюс”,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж” и др.
Задача 2.3.5. Популяризиране и насърчаване на използването на EUROPASS и
YOUTHPASS от младите хора като инструменти за самооценка на знания и умения,
включително умения, придобити в неформална среда.
Оперативна цел 2.4. Развитие на таланта, творческите умения и
възможностите за изява на младите хора съобразно техните интереси.
Задача 2.4.1. Насърчаване на изследователския интерес, творчеството и
креативността на младите хора чрез участие в различни проекти и извънкласни
дейности.
Задача 2.4.2. Подкрепа на млади дебютанти в изкуствата и на млади таланти в
областта на спорта, подкрепа на изявени младежи в сферата на хуманитарните,
инженерните и точните науки.
Задача 2.4.3. Подкрепа за реализация на творческите способности на младите
хора, тяхната креативност и иновативност, включително чрез улесняване на достъпа до
нови технологии.
Задача 2.4.4. Подпомагане организирането и участието на изявени деца и младежи
в конкурси, обучителни и спортни лагери, пленери, турнири, олимпиади и др.
Задача 2.4.5. Разпространение на информация в училищата и читалищата за
актуални конкурси, стипендии, състезания и други за младежи с изявен талант в
определени области.
Задача 2.4.6. Организиране на образователни, спортни и културни събития, чрез
които изявените деца и младежи могат да демонстрират знанията и възможностите си.
Задача 2.4.7. Проучване на желанията и интересите на младежите с изявени
таланти и насочването им към подходящи форми за ангажиране на свободното време.

Очаквани резултати:
Увеличаване броя на младите хора, получили информационни услуги;
Създадено местно предлагане на качествени младежки информационноконсултантски услуги;
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Увеличаване броя на младежките информационни кампании и инициативи;
Увеличаване броя на изявите на млади творци и таланти;
Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на
услугите в подкрепа на развитието на младите хора.

Стратегическа цел 3: Повишаване на гражданската активност на
младите хора и участието им в управлението на местното развитие.
Оперативна цел 3.1. Насърчаване създаването и развитието на
младежките организации и подкрепа за изграждане на техния капацитет.
Задача 3.1.1. Стимулиране на гражданската активност на младите хора и
предоставяне на консултации за регистрация и управление на младежка
неправителствена организация, насърчаване създаването и включването на младите хора
в неформални групи.
Задача 3.1.2. Популяризиране и прилагане на добри практики и модели за
младежка гражданска активност.
Задача 3.1.3. Създаване на условия за подкрепа и реализиране на проекти,
инициирани от младите хора и младежки кампании и инициативи.
Задача 3.1.4. Изграждане на капацитет на младежите, младежките работници,
младежките лидери и младежките НПО за ефективно участие в процеса на формулиране
и мониторинг на политиките и за ефективно взаимодействие с местната власт и медиите.
Задача 3.1.5. Изграждане на капацитет на младите хора и техните организации за
разработка и управление на младежки проекти.
Оперативна цел 3.2. Насърчаване на гражданското образование и
обучение.
Задача 3.2.1. Обучение на младежи с цел познаване на механизмите за
участие в процеса на вземане на решения на местно ниво.
Задача 3.2.2. Обучение на младежи по защита на правата на човека, особено по
въпросите на правата на детето, дискриминацията, равнопоставеността между половете.
Задача 3.2.3. Обучение на младежи за познаване на публичните институции в ЕС.
Задача 3.2.4. Обучение на младежи по отговорно поведение към околната среда и
запознаване с предизвикателствата от климатичните промени.
Задача 3.2.5. Обучение на младежи по устойчиво потребление и устойчив начин
на живот.
Задача 3.2.6. Обучение на младежки лидери.
Оперативна цел 3.3. Осигуряване на ефективно представителство на
интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на
секторните политики на общинско ниво.
Задача 3.3.1. Осигуряване на представителство на младите хора на общинско ниво
при вземането, изпълнението и оценката на решения, касаещи младите хора чрез
създаване на Младежки съвет, който да подпомага работата на общинска
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администрация в областта на организирането, координирането и реализирането на
младежката политика, в т.ч. и в дейностите по вземане на управленски решения и да
изразява мнението на широкия спектър на младите хора от общината след проучване на
желанията, мненията и интересите им.
Задача 3.3.2. Подобряване достъпа и насърчаване участието на младите хора в
заседания на общинския съвет по въпроси, касещи техните интереси.
Задача 3.3.3. Насърчаване на младите хора и техните организации да инициират
предложения за публични мерки и дейности или за промяна в някои от местните
политики, касаещи интересите на младежта.
Задача 3.3.4. Стимулиране участието на младите хора и техните организации в
опазването и съхранението на природното богатство и културно-историческото
наследство.
Оперативна цел 3.4. Насърчаване участието на младежи, родени в община
Златоград и живеещи в страната и чужбина в реализирането на значими местни
проекти и инициативи.
Задача 3.4.1. Организиране на годишни събирания на родените в община
Златоград и професионално реализиралите се в страната и чужбина младежи под
примерното наименование „Златоградската Коледа” с цел подпомагане на значими
местни проекти и инициативи с висока икономическа и социална стойност и ефект за
местното развитие.
Оперативна цел 3.5. Насърчаване участието на младите хора в живота на
общината.
Задача 3.5.1. Привличане на младите хора да участват в подготовката и
провеждането на събития от културния и спортния календар на община Златоград.
Задача 3.5.2. Привличане участието на младите хора в популяризирането на
местния фолкор и традиции чрез съвременни интерпретации с цел да достигне до
младежката публика в национален и международен мащаб – разработване на
мултимедийни продукти, иновативни младежки културни събития и др.
Задача 3.5.3. Пълноценно използване на потенциала на младите хора, тяхната
креативност и новаторско мислене за разработка на нови културно-исторически
анимации и нови пътища за презентиране и разпространение на информацията за
община Златоград като туристическа дестинация, което да доведе до привличане на
повече млади туристи в общината.
Задача 3.5.4. Въвличане на младите хора в работата на общинския туристически
информационен център и осъществяване на сътрудничество за широко промотиране и
маркетиране на туристическите ресурси на общината, например чрез организиране на
фотоконкурси на различна тематика (напр. „Златоград и магията на неговата природа”,
„Златоград – наследник на древни цивилизации и тракийски светилища”, „В Златоград
традициите и обичаите са живи”, „Златоград – символ на родопското гостоприемство и
кулинарно майсторство”, „Златоград – културно-просветен център в Родопите”,
„Златоградската сватба”, „Златоград – новият град” и др.) и он-лайн гласуване за найдобра фотография, създаване на фото галерии, посветени на Златоград в Интернет,
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създаване и разпространение на клипове, разработка и промотиране на атрактивни
събития, насочени към младежи и др.
Очаквани резултати:
Увеличаване броя на проектите и инициативите, инициирани и
разработени от младежи за младежи;
Активизиране на участието на младите хора при решаване на младежките
проблеми;
Увеличаване броя на младежките неправителствени организации и
неформални групи;
Увеличаване на избирателната активност на младите хора при
провеждането на избори;
Увеличаване броя на младите хора, посетили открити заседания на
Общинския съвет;
Създаден младежки съвет;
Активизиране на участието на млади хора от община Златоград, живеещи в
страната и чужбина в реализацията на значими проекти за местното развитие;
Активизиране участието на младите хора в събития от културния и
спортния календар на община Златоград;
Активиране участието на младите хора в разработката и промотирането на
нови туристически атракции и презентирането на местния фолклор по нов начин чрез
съвременни интерпретации и използване на ИКТ с цел да достигне до младежката
публика.

Стратегическа цел 4: Развитие на младежкото доброволчество.
Оперативна цел 4.1. Създаване на повече доброволчески възможности за
младите хора и осигуряване на признаване на придобитите умения чрез
доброволческа дейност.
Задача 4.1.1. Популяризиране на доброволчеството сред младите хора.
Задача 4.1.2. Популяризиране на европейските програми за доброволчески
дейности и обмен на доброволци.
Задача 4.1.3. Изграждане на капацитет за по-пълноценно използване на
възможностите на Програма „Еразъм плюс” и Националната програма за младежта за
реализиране на доброволчески дейности.
Задача 4.1.4. Насърчаване и подпомагане на участието на младежи в
международното младежко доброволчество чрез подходящо обучение и квалификация
на младите доброволци, свързани с извършваните от младежите доброволчески
дейности.
Задача 4.1.5. Популяризиране на добри практики и модели за управление на
млади доброволци - набиране, обучение, стимулиране , наблюдение и оценка , както и за
признание на постиженията им.
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Очаквани резултати:
Увеличаване на броя на броя на доброволците на територията на общината;
Увеличаване на броя на младежите от общината, участващи в
международното младежко доброволчество;
Увеличаване броя на обучените млади доброволци;
Въведени добри доброволчески практики;
Осигуряване на форми за признаване на уменията, придобити чрез
доброволчеството, като важна форма на неформалното образование.

Стратегическа цел 5: Превенция на социалното изключване на
младите хора в неравностойно положение - младежи с увреждания,
младежи страдащи от различни зависимости и други младежи в риск.
Оперативна цел: 5.1. Интегриране на младежката политика с мерките за
закрила на децата.
Задача 5.1.1. Разработване на социални услуги, подходящи за млади хора на
възраст от 18 до 25 години в риск и синхронизирането им с политиките в областта на
закрила на детето чрез разширяване спектъра на предлаганите услуги в Дневен център за
деца и лица с увреждания и Център за обществена подкрепа.
Оперативна цел 5.2. Осигуряване на социални услуги за младите хора в
неравностойно положение.
Задача 5.2.1. Насърчаване на сътрудничеството между социалните работници,
младежките работници и младежките лидери за приобщаване на младите хора в
неравностойно положение.
Задача 5.2.2. Повишаване на пригодността за заетост на младежите в
неравностойно положение.
Задача 5.2.3. Насърчаване съпричастността на младите хора към политиките за
социално включване.
Очаквани резултати:
Разработване на целенасочени мерки за социално подпомагане и социални
услуги за младите хора на възраст от 18 до 25 години в социален риск по реда на Закона
за социалното подпомагане;
Разширяване на обхвата и разнообразяване на предлаганите социални
услуги;
Ориентация на социалните услуги за младите хора към подготовката за
интегрирането им в общността.
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Стратегическа цел 6: Превенция на младежката престъпност и
рисковото поведение на деца и младежи.
Оперативна цел 6.1. Ангажиране на местната власт, младежките
организации, училищата и медиите в превенция на правонарушенията,
извършвани от млади хора и рисковото поведение на деца и младежи.
Задача 6.1.1. Организиране на информационни и образователни кампании за
превенция на младежката престъпност и рисковото поведение на младежите.
Задача 6.1.2. Насърчаване и активно участие на младите хора, младежките лидери,
младежките работници и организации в превантивни програми и кампании.
Задача 6.1.3. Разработка/разпространение на информационни и образователни
материали по превенция.
Оперативна цел 6.2. Превенция на асоциалното поведение на младежите
Задача 6.2.1. Разработване и реализацията на мерки за овладяване на агресията
сред младежите в училище и извън училище.
Оперативна цел 6.3. Осигуряване на безопасна Интернет среда
Задача 6.3.1. Организиране на обучения и инициативи за отговорно
ползване на Интернет.
Задача 6.3.2. Организиране на кампании и беседи в училищата за намаляване на
„езика на омразата” в социалните мрежи, Интернет форумите и др.
Очаквани резултати:
Увеличаване броя на кампаниите по превенция;
Увеличаване броя на младите хора, младежките НПО и младежките
работници, ангажирани с дейности по превенция;
Разработени нови/разпространени информационни и образователни
материали по превенция;
Организиране обучения, инициативи, кампании за превенция.

Стратегическа цел 7: Популяризиране на устойчивия и
здравословен начин на живот сред младежите.
Оперативна цел 7.1. Ангажиране на младите хора в популяризирането на
устойчивия начин на живот.
Задача 7.1.1. Организиране на информационни и образователни кампании за
устойчив начин на живот и устойчиво потребление сред младите хора.
Задача 7.1.2. Насърчаване и активно участие на младите хора, младежките лидери,
младежките работници и организации в кампании по промотиране на отговорно и
екосъобразно поведение и устойчиво енергийно потребление сред младите хора.
Задача 7.1.3: Разработка/разпространение на информационни и образователни
материали по устойчиво потребление.
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Оперативна цел 7.2. Насърчаване на здравословното хранене сред младежите
и превенция на социално значими заболявания, свързани с храненето и употребата
на химически добавки за натрупване на мускулна маса
Задача 7.2.1. Провеждане на обучения в училищата и информационни кампании.
Задача 7.2.3. Провеждане на информационни дни и беседи.
Очаквани резултати:
Увеличаване броя на кампаниите за промотиране на устойчивия начин на
живот сред младото поколение;
Увеличаване броя на младите хора, младежките НПО и младежките
работници, ангажирани с дейности по насърчаване на устойчивото и отговорно към
околната среда поведение на младежите;
Разработени нови/разпространени информационни и образователни
материали по насърчаване на устойчивия начин на живот;
Подобрен здравен статус на младото поколение.

Стратегическа цел 8. Утвърждаване на физическите занимания и
спорта като начин за осмисляне на свободното време на младежите.
Оперативна цел 8.1. Популяризиране на двигателната активност и спорта
като средство за здраве и добра фигура.
Задача 8.1.1. Организиране на образователни и информационни кампании сред
младежите.
Задача 8.1.2. Разработка на програми за социален туризъм в училищата.
Задача 8.1.3. Практикуване на разнообразни видове спорт и социален туризъм
като извънкласна дейност.
Задача 8.1.4. Създаване на карта и информационно табло за местоположението на
спортните площадки и спортни бази на територията на община Златоград .
Оперативна цел 8.2. Увеличаване броя на младежите, практикуващи
спорт в свободното време.
Задача 8.2.1. Организиране на спортни празници и спортни мероприятия на
открито.
Задача 8.2.3. Разширяване на мрежата от спортни клубове, включване на още
видове спорт.
Оперативна цел 8.3. Утвърждаване на спорта в училище и спорта за всички.
Задача 8.3.1. Подпомагане на извънкласната тренировъчна и състезателна
дейност, подбор и селекция на младежи за спортни дейности.
Задача 8.3.2. Разработване, експериментиране и прилагане на съвременни методи
за подбор и програми за обучение, тренировъчна и спортно- състезателна дейност.
Задача 8.3.3. Учредяване на спортна паралелка в системата на формалното
образование.
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Оперативна цел 8.4. Насърчаване на младите таланти в спорта.
Задача 8.4.1. Подпомагане организирането и участието на изявени деца и младежи
в спортни турнири и състезания.
Задача 8.4.2 .Организиране на спортни мероприятия в община Златоград, чрез
които изявените деца и младежи да могат да демонстрират възможностите си.
Задача 8.4.3. Разработване и участие в проекти, насочени към развитие на
спортните заложби на младежите.
Очаквани резултати:
По-висока популярност на спортните занимания като начин за осмисляне
на свободното време на младежите;
Увеличаване на относителния дял на младежите, които спортуват в
свободното си време;
Разнообразяване на предлаганите възможности за упражняване на
различни видове спорт;
Увеличаване на броя на организираните спортни мероприятия;
Подобряване на спортните постижения на младежите;
Намаляване броя на младежите с наднормено тегло.

Стратегическа цел 9: Подобряване на достъпа до спорт за
младежите с увреждания.
Оперативна цел 9.1. Осигуряване на достъпна среда и адаптирани програми
за двигателна активност на младежите с уреждания.
Задача 9.1.1. Създаване на достъпна спортна инфраструктура и условия за
практикуване на спорт за младежите с увреждания.
Задача 9.1.2. Разработка на програми за двигателна активност и спорт на младежи
със специални потребности.
Задача 9.1.3. Изграждане на площадка с фитнес уреди на открито за младежите с
увреждания.
Задача 9.1.4. Развитие на интеграционните схеми чрез спортни мероприятия.
Очаквани резултати:
Увеличаване на възможностите за спорт на младежите с увреждания

Стратегическа цел 10: Ефективно управление и модернизиране на
спортната база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения.
Оперативна цел 10.1. Инвестиции в училищната спортна база.
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Задача 10.1.1. Подобряване на възможностите за спорт в училище чрез фитнес
уреди на открито.
Задача 10.1.2. Инвестиции в подобряване облика и модернизиране на
съоръженията във физкултурните салони.
Оперативна цел 10.2. Инвестиции в спорта за свободното време.
Задача 10.2.1. Изграждане на многофункционални спортни площадки в селата
Старцево, Долен и Ерма река.
Задача 10.2.2. Изграждане на закрита спортна зала.
Задача 10.2.3. Изграждане на кътове за отдих.
Оперативна цел 10.3. Осигуряване на пълна натовареност на спортните
съоръжения, общинска собственост
Задача 10.3.1. Осигуряване на по-добър достъп до спортните съоръжения и
целогодишно ползване на плувния басейн.
Задача 10.3.2. Разширяване на Програмата за спортни мероприятия на Община
Златоград чрез домакинство на национални и международни състезания.
Задача 10.3.3. Организиране на дългосрочни лагери за тренировъчна дейност на
професионални клубове по футбол, баскетбол, борба, плуване, хокей на трева и др.
Оперативна цел 10.4. Подобряване на методическото управление,
квалификацията на кадрите и координацията в политиката в областта на спорта
Задача 10.4.1. Разработване, експериментиране и внедряване на програми за
оптимизиране на двигателния режим на младото поколение.
Задача 10.4.2. Подобряване на квалификацията на треньорите и ръководителите
на спортните дейности.
Задача 10.4.3. Създаване на Обществен съвет по спорта като консултативен
орган, който да
подпомага развитието на спорта в община Златоград и да работи за
подобряване на координацията и оперативното взаимодействие между институциите и
спортните клубове.
Оперативна цел 10.5. Създаване на публично-частни партньорства в
областта на спорта.
Задача 10.5.1. Създаване на публично-частни партньорства за поддръжка и
ремонт на спортни съоръжения и бази.
Очаквани резултати:
Създадени инвестиции в училищната спортна база;
Създадени инвестиции в спорта за свободното време;
Осигурен по-добър достъп и натовареност на спортните обекти в
общината;
Подобрена квалификационна структура на треньорите и ангажираните в
ръководството на спортните дейности на територията на общината;
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поколение;
общината.

Разработени програми за оптимизиране на двигателния режим на младото
Подобрено сътрудничество и координация на политиките за спорта в

Стратегическа цел 11: Развитие на междукултурния диалог,
трансграничното и международното сътрудничество в младежката
сфера и младежките обмени.
Оперативна цел 11.1. Насърчаване на междукултурното младежко общуване.
Задача 11.1.1. Насърчаване и подпомагане на мобилността на младите хора.
Задача 11.1.2. Насърчаване и подпомагане на опознаването на отделните
общности и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство и
взаимодействие между общностите.
Оперативна цел 11.2. Стимулиране и подпомагане на участието на
младежите в международни и трансгранични дейности, проекти и инициативи.
Задача 11.2.1. Популяризиране на европейското сътрудничество в младежката
сфера.
Задача 11.2.2. Насърчаване и подпомагане на приобщаването на младите хора към
европейското гражданство и изучаването на европейски езици и култури.
Задача 11.2.3. Изграждане на умения за работа в мултикултурна и
мултинационална среда.
Задача 11.2.4. Опознаване и сближаване със съседните националности и култури.
Очаквани резултати:
Повишаване на активността и участието на младите хора в европейски,
трансгранични и международни проекти и инициативи;
Повишаване на активността на младите хора в международни
образователни, културни и спортни програми.
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VI.

ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

Участието на младите хора в управлението на местно ниво е неструктурирано и
инцидентно. Съществена слабост е ниската гражданска активност на младежите в
общината и незадоволителното сътрудничество между местната администрация,
образователните институции и гражданския сектор в превантивни програми за младежта,
неефективната връзка между професионалното образование и бизнеса, слабо публичночастно-партньорство за модернизиране на областите, свързани с развитието на младите
хора.
Следва да се предвидят мерки за предоставяне на повече възможности за участие
на младите хора в обществения живот, във вземането на решения за развитието на
местната общност, развитие на мобилността, заетостта и социалното включване,
осигуряване на информираност във всички сфери и аспекти на общественоикономическия живот на младежите, повече възможности за достъп до неформално
образование и форми за учене през целия живот, подкрепа на младежки инициативи и
кампании, посветени на значими за общността каузи, насърчаване на доброволческите
дейности, насърчаване на предприемачеството сред младите хора, създаване на
младежка структура за изпълнение на местните приоритети и политики за развитие на
младите хора, насърчаване на тяхната активна гражданска позиция.
Институционалната среда за управление, изпълнение и мониторинг на политиката
в сферата на младежта и спорта на местно ниво се състои от следните ключови
организации:
 Община Златоград;
 Общински съвет – Златоград;
 Кметствата на населените места;
 Постоянната комисия за младежки дейности и спорт към Общински
съвет – Златоград;
 Училища и училищни настоятелства, центрове за професионално
обучение;
 Ученически съвети в училищата;
 Читалища;
 Общински детски комплекс;
 Центрове за предоставяне на социални услуги;
 Неправителствени организации, включително спортните клубове;
 Институции и организации, работещи с младите хора в региона.
Стратегията за развитие на младежта и спорта 2014-2020 г. предвижда създаване
на още две структури, които ще играят роля в изпълнението и мониторинга на
политиката в областта на младежта и спорта – Младежки съвет и Обществен съвет по
спорта.
Финансирането на дейностите в изпълнение на целите и задачите от Общинската
стратегия за развитие на младежта и спорта 2014-2020 г. ще се осъществява от
общинския бюджет, националния бюджет, включително чрез националните програми за
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младежта и спорта, Оперативните програми, действащи в периода 2014-2020 г., както и
чрез Програмата за развитие на селските райони, програма „Еразъм плюс” 2014-2020 г. и
други донори.
Потенциални възможности са използване на средства по Програма „Европа за
гражданите” 2014-2020, Програма „Творческа Европа” 2014-2020, Програма
„Трансгранично сътрудничество България – Гърция” 2014-2020,
Програмата за
подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП 2013-2016 и др.
За ефективното усвояване на потенциалните възможности за финансиране от
донорски програми и реализацията на всички поставени цели и задачи е от ключово
значение да се подобрят уменията на училищата, младежките организации, младежките
групи и на доставчици на услуги за млади хора за привличане на външни финансови
ресурси чрез разработване и управление на проекти, както и да се създадат силни и
активни НПО структури.
За целите на изпълнението на настоящата Стартегия за младежта и спорта
ежегодно се изготвят и приемат на общинско ниво планове за действие с конкретни
проекти в съответствие със Стратегията.
Изпълнението на годишните планове се отчита с годишен доклад за дейността в
сферата на младежта и спорта, отразяващ степента на постигане на заложените цели,
планираните дейности, резултати и индикатори за съответния времеви период.
Механизмът за отчитане на изпълнението ще се основава на обобщаване на
информация, предоставена от различните заинтересовани страни (училища, читалища,
спортни клубове, Дирекция „Бюро по труда и др.) на база на заложените индикатори за
изпълнение на задачите, включени в плана за дейстие.
Събраната информация ще се обобщава от Общинска администрация Златоград
на годишна база и ще се използва за изготвяне на годишни отчети за изпълнението на
плана за действие.
В приложение 1 към настоящия стратегически документ е представен подробен
План за дейстие. Индикатори за мониторинг и контрол, наблюдение и оценка.
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VII. ДЕЙСТВИЯ
ЗА
ПРИЛАГАНЕ
ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПУБЛИЧНОСТ

ПРИНЦИПА
НА
ИНФОРМАЦИЯ И

Реализацията на Стратегията за развитие на младежта и спорта се основава на
осъществяването на включените в нейния план за действие задачи, които са база за
иницииране на разнообразни дейности и проекти.
Отделните проекти могат да се реализират успешно при концентрация на ресурси
и усилия между различни актьори. Разпределението на дейностите и отговорността
между публичния, неправителствения и частния сектор подкрепя изпълнението и
устойчивото ползване на резултатите от проекта
Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация е да
бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и въвличането
на социално-икономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното
изпълнение, наблюдението и оценката на разработената Стратегия за младежта и спорта.
В тази връзка необходимите действия за прилагане пинципа на партньорство са:


Периодични срещи между заинтересованите страни;



Участие в съвместни проекти;


Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението
на изпълнението на Стратегията за младежта и спорта;

Организиране на форуми и други събития за идентифициране на основните
форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и мобилизиране на местните
ресурси;

Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните
граждански групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика;

Своевременно информиране на обществеността, чрез Интернет страницата
на общината, за предприетите действия от страна на администрацията по реализацията
на стратегическия документ.
Изпълнението на Стратегията за младежта и спорта изисква дългосрочни усилия,
но тя може да се изпълни успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се
изпълняват поетапно отделните задачи и проекти, залегнали в нея, с осигуряване на
адекватна информираност, участие и мотивация на заинтересованите страни и цялата
местна общност.
Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на
процеса на актуализиране, съгласуване и изпълнение на Стратегията за младежта и
спорта се осъществява от Кмета на общината и Общинския съвет, в съответствие с
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техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Стратегията за
младежта и спорта следва да се осигурява участието на граждани, физически и
юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
В приложение 2 към настоящия стратегически документ са в табличен вид са
представени механизмите за осигуряване на информация и публичност в отделните
етапи от разработването и реализацията на настоящата стратегия.

Приложения:
Приложение 1: План за действие. Индикатори за мониторинг и контрол,
наблюдение и оценка.
Приложение 2: Механизми за наблюдение и осигуряване на информация и
публичност.

Цялата отговорност за съдържанието на документа носи Община Златоград и при никакви
условия не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и Управляващия орган на ОП «Административен капацитет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ,
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
Индикатори за изпълнение
Стойност на индикатора
Дейности
наименование
1

2

Базова Междинна Целева
стойност стойност стойност
2013 г.
2017 г.
2020 г.
3

4

5

Период на
отчитане

Източник на информация

*2 Източник на
финансиране

6

7

8

1. Стратегическа цел: Насърчаване на икономическата активност, предприемаческия дух и инициатива и създаване на възможности за кариерно развитие и
професионална реализация на младите хора.
1.1. Оперативна цел: Подобряване качеството на формалното и неформалното образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.
1.1.1. Задача: Осигуряване
на възможности за
стажуване и чиракуване в
реална работна среда,
включително чрез
мобилност в чужбина.

2

бр. чиракували/стажували
млади хора в реална работна
среда

ежегодно

151

600

1000

справки за проведените
стажове на ученици от ПГ
"Христо Ботев" - Златоград;
справки за обучаеми в
центровете за професионално
обучение в гр. Златоград,
преминали стаж/чиракуване;
безработни младежи от
Дирекция "Бюро по труда" гр.Златоград, включени в
програми за стаж/чиракуване

ОП "Развитие на
човешките ресурси", ОП
"Наука и образование за
интелигентен растеж",
Програма "Еразъм плюс"
2014-2020, Национален
бюджет

Източниците за финансиране са прогнозни, тъй като към момента на изготвяне на стратегическия документ оперативните програми са в проектна фаза.
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1.1.2. Задача: Подобряване
на сътрудничеството между
средното и
професионалното
образование и
работодателите с цел
предлагане на актуални
знания и умения и
улесняване на прехода от
образование към заетост.
1.1.3. Задача: Улесняване на
достъпа до професионално
образование и обучение на
младежи в неравностойно
положение - младежи със
специални образователни
потребности, младежи в
социален риск или
отпаднали от системата.
1.1.4. Задача:
Усъвършенстване на
езиковите и компютърните
умения на младите хора.

бр. реализирани проекти и
инициативи за подобряване
на сътрудничеството между
образованието и
работодателите

бр. проекти и инициативи за
улеснен достъп до
професионално образование и
обучение за младежи в
неравностойно положение

1

0

5

2

80

данни за реализирани проекти
и инициативи от ПГ "Христо
Ботев", центровете за
професионално обучение в
гр. Златоград, средните
общообразователни училища

ОП "Развитие на
човешките ресурси", ОП
"Наука и образование за
интелигентен растеж",
Програма "Еразъм плюс"
2014-2020

ежегодно

данни от ПГ "Христо Ботев" и
ЦПО в гр. Златоград за
включени младежи в
неравностойно положение в
курсове за професионално
обучение

ОП "Развитие на
човешките ресурси", ОП
"Наука и образование за
интелигентен растеж"

ежегодно

справки за преминалите
обучения младежи към
центрове за предлагане на
езиково и компютърно
обучение и в училищата

ОП "Развитие на
човешките ресурси", ОП
"Наука и образование за
интелигентен растеж",
Програма "Еразъм плюс"
2014-2020, Национален
бюджет

8

4

бр. млади хора, включени в
курсове за повишаване на
езиковите и компютърните
умения
**3

ежегодно

150

1.2. Оперативна цел: Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращи включването и кариерното развитие на младите хора.
1.2.1. Задача: Създаване на
нови работни места за
младежи

3

бр. създадени работни места
за младежи до 29 г.

ежегодно
82

320

500

Справка от Дирекция "Бюро
по труда" - Златоград

ОП "Развитие на
човешките ресурси",
национален бюджет

Към момента на изготвяне на стратегическия документ не са събирани данни за конкретния показател.
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1.2.2. Задача: Насърчаване
на
работодателите
за
осигуряване
на
възможности за повишаване
квалификацията на младите
работници и служители,
обучение на работното
място, практики в други
предприятия
с
цел
взаимстване на опит.
1.2.3. Задача: Създаване на
възможности за стажове за
младежи в предприятия и в
общинската администрация.

бр. млади служители и
работници, повишили
квалификацията си
7

30

1.2.4. Задача: Разширяване бр. обхванати млади хора в
на достъпа до услуги за услуги за професионално
професионално
ориентиране и развитие
ориентиране, чрез което да
се осигури подкрепа за
младите хора за решаване
на проблеми, свързани с
избора на професия или
професионално развитие с
оглед на индивидуалните
качества на личността и
връзката
между
тези
качества и възможностите
за заетост.

120

600

500

Данни за реализирани
проекти по схеми на
Агенцията по заетостта от
Дирекция "Бюро по
труда'"Златоград, Данни за
реализирани проекти по ОП
"Развитие на човешките
ресурси" от ИСУН

ОП "Развитие на
човешките ресурси"

ежегодно

Данни за изпълнени проекти
по ОП "Развитие на
човешките ресурси",
Програма "Еразъм плюс"
2014-2020 за образователна
мобилност с цел практика,
справка от Дирекция "Бюро
по труда" Златоград за
стажували безработни
младежи, справка от Община
Златоград за стажували лица
в общинската администрация

ОП "Развитие на
човешките ресурси",
Национален бюджет

ежегодно

Справка от Дирекция "Бюро
по труда" - Златоград,
справки от училищата и от
центровете за професионално
обучение за предоставени
услуги, свързани с
професионалното
ориентиране и развитие

ОП "Развитие на
човешките ресурси", ОП
"Наука и образование за
интелигентен растеж",
Национална програма за
младежта, общински
бюджет

50

бр. младежи, преминали стаж
в предприятия и в общинската
администрация

151

ежегодно

1000

900
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1.2.5. Задача: Разширяване
достъпа на млади хора до
посреднически услуги за
намиране на работа чрез
информиране
и
консултиране
относно
възможностите
за
мотивационно
и
квалификационно обучение,
насочване към подходящи
свободни работни места,
включително и по програми
и мерки за заетост и
обучение.
1.2.6. Задача: Подкрепа на
предприятия и кооперации
за наемане на младежи с
увреждания и младежи в
риск.

бр. нови посреднически
услуги за намиране на работа
чрез информиране и
консултиране

1.2.7. Задача: Оборудване и
адаптиране на работни
места за младежи с
увреждания

бр. оборудвани и адаптирани
работни места за младежи с
увреждания

0

1

2

Данни за реализирани
проекти по схеми на
Агенцията по заетостта от
Дирекция "Бюро по
труда'"Златоград, Данни за
реализирани проекти по ОП
"Развитие на човешките
ресурси" от ИСУН

ежегодно

Справка от Дирекция "Бюро
по труда" - Златоград за
предприятия, наели
безработни лица до 29 г. с
трайни увреждания съгл. чл.
36, ал. 2 от ЗНЗ; Справка за
предприятия, наели младежи
в риск
Справка за създадените
адаптирани работни места за
младежи с увреждания от
социалните институции и
Дирекция "Бюро по труда" Златоград

1

бр. наети младежи с трайни
увреждания и в риск
**

ежегодно

5

ежегодно
0

2

4

ОП "Развитие на
човешките ресурси",
национален бюджет

Национален бюджет

ОП "Развитие на
човешките ресурси",
национален бюджет

1.3. Оперативна цел: Стимулиране на предприемачеството сред младежите.
1.3.1. Задача: Консултиране
на предприемчиви млади
хора с цел стартиране и
развитие на собствен
бизнес.

бр. обхванати млади хора

ежегодно
78

300

550

данни от Дирекция "Бюро по ОП "Развитие на
труда" - Златоград, справка за човешките ресурси"
реализирани проекти по ОП
"Развитие на човешките
ресурси" от ИСУН
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1.3.2. Задача: Насърчаване
на предприемаческия
интерес на младежите чрез
участие в различни
неформални обучения,
състезания и конкурси,
проекти.
1.3.3. Задача: Стимулиране
и подпомагане на младите
хора с постижения в
областта на иновациите и
високите технологии,
промотиране на техните
успехи.

бр. участвали младежи

1.3.4. Задача:
Популяризиране на
социалното
предприемачество и
социалните иновации сред
младежите и изграждане на
капацитет на младите хора
в неравностойно положение
за стартиране и развитие на
социално предприятие.

бр. инициативи и кампании за
популяризиране на
социалното
предприемачество

54

200

0

1

1

Справка от училищата и
общинска администрация

ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж",
Програма "Еразъм плюс"
2014-2020, Национална
програма за младежта

ежегодно

данни от Община Златоград,
данни от училищата

ежегодно

справка за реализирани
проекти от Интернет
страницата на НЦЕМПИ и на
ЦРЧР, информация за
реализирани проекти по ОП
"Развитие на човешките
ресурси" от ИСУН

общински бюджет;
национален бюджет;
европейски и
международни
програми/проекти/фондо
ве за стипендии и
субсидирано участие в
конкурси на младежи с
постижения в областта
на иновациите и
високите технологии
ОП "Развитие на
човешките ресурси",
Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020

350

бр. инициативи за подкрепа
на млади хора и промотиране
на техните успехи

0

ежегодно

2

2
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1.3.5. Задача: Насърчаване
на младежкото
предприемачество в
областта на земеделието,
животновъдството, туризма
и други сектори чрез
информиране и
професионална помощ за
разработка на качествени
проекти за финансиране по
Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.
1.3.6. Задача: Изграждане
на бизнес център за
целенасочена подкрепа на
предприемаческата дейност,
включително на млади
предприемачи.
1.3.7. Задача: Подкрепа за
създаване на социални
предприятия, обвързани с
осигуряване на работни
места на младежи с
увреждания и младежи в
риск.

бр. инициативи и кампании
за насърчаване на младежкото
предприемачество и
участието в ПРСР

ежегодно

0

3

еднократно посещение на място

общинско участие, ОП
"Развитие на човешките
ресурси"

еднократно справка за реализирани
проекти по ОП "Развитие на
човешките ресурси" от
ИСУН, справка от община
Златоград

ОП "Развитие на
човешките ресурси",
общински бюджет

1

бр. социални предприятия

0

1

общински бюджет, ПРСР
2014-2020

6

бр. бизнес центрове
0

справка за реализирани
информационни срещи,
справка за подадени проекти
по ПРСР от Интернет
страницата на ПРСР

2

2. Стратегическа цел: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги в съответствие с потребностите на младите хора и техните интереси.
2.1. Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора.
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2.1.1. Задача: Предлагане на бр. млади хора, получили
качествени информационни информационни услуги
услуги, предоставящи
актуална, систематизирана
и достъпна информация,
удовлетворяваща широк
спектър от интереси и
потребности на младите
хора.

2.1.2. Задача: Публично
подпомагане и предлагане
на младежки
информационноконсултантски услуги и
създаване на младежки
информационно
консултантски център.
Задача 2.1.3. Подобряване
на информационната среда
относно възможностите за
кандидатстване с проекти,
насочени към младежи и
консултации по разработка
на проекти за финансиране
по национални и
международни програми,
насочени към младежта.

ежегодно

**

200

справка за обхванатите
младежи в реализирани
проекти и инициативи за
информиране на младите
хора

500

бр. създадени младежки
информационно
консултантски структури

еднократно посещение на място

0

Национална програма за
младежта, общински
бюджет

1

бр. информационни събития

ежегодно

0

ОП "Развитие на
човешките ресурси",
Национална програма за
младежта, общински
бюджет

3

общински бюджет
справка от общинска
администрация - Златоград за
проведени събития

6

2.2. Оперативна цел: Осигуряване на достъп до услуги в подкрепа на личностното и обществено развитие на младите хора.
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2.2.1. Задача: Публично
подпомагане и предлагане
на консултантска помощ за
семейно планиране и
развитие на устойчиви
семейни модели сред
младите хора, включително
и за развитие на умения за
добро и отговорно
родителство.
2.2.2. Задача: Разширяване
на възможностите за
организиране на свободното
време на младите хора.

бр. обхванати млади хора

ежегодно

справка за броя на
включените млади хора в
реализирани инициативи,
кампании и проекти

Национална програма за
младежта, общински
бюджет

справки от училища,
читалища, спортни клубове за
включени младежи в
извънкласни дейности,
клубове по интереси,
самодейни състави, спортни
клубове

Национална програма за
младежта, Програми към
Министерството на
младежта и спорта,
Спортен календар на
община Златоград,
спортни клубове

2.2.3. Задача: Разширяване бр. дейности за развитие на
ежегодно
справка за реализирани
на мрежата и развитие на
капацитета на доставчиците
проекти/дейности за развитие
капацитета на доставчиците на услуги за младите хора
на капацитета от
на услуги за развитие на
доставчиците на услуги за
младите хора – юридически
младите хора
лица с нестопанска цел,
0
5
10
читалища, културни
организации, спортни
организации,
професионални
консултанти и др.
Оперативна цел 2.3. Насърчаване на неформалното учене

ОП "Добро управление",
Национална програма за
младежта, ОП "Развитие
на човешките ресурси"

0

бр. младежи, включени в
извънкласни дейности в
училище, в младежките
клубове и самодейни състави
и спортни клубове

20

40

ежегодно

420

1700

3000
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2.3.1. Задача: Разширяване
на възможностите за
неформално учене на
младите хора и предлагане
на услуги за повишаване на
знанията, опита и уменията
им, за приобщаването им
към ценностите на
гражданското общество,
наука, култура, изкуство,
здравословния начин на
живот, за предотвратяване
на противообществените
прояви и рисковото
поведение на младежите и
др.
2.3.2. Задача:
Популяризиране формите
на неформално учене.

бр. младежи, включени в
неформални обучения

120

500

1000

0

2

4

бр. информационни събития

2..3.3. Задача: Подобряване бр. проведени събития
познанията на младите хора
за историята, просветното
дело и културното
наследство на региона чрез
неформално учене, участие
във възстановки и други
форми извън системата на
формалното образование.

ежегодно

справка за включените
младежи в реализирани
курсове за неформално
обучение

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020

ежегодно

справка за реализирани
информационни събития на
общинско ниво

Национална програма за
младежта

справка за реализирани
събития на общинско ниво

Национална програма за
младежта, общински
бюджет

ежегодно

3

10

15
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2.3.4. Задача: Разширяване
на достъпа на младите хора
до участие в проекти по
националните младежки
програми и инициативи, до
Програма „Еразъм плюс”,
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”, Оперативна
програма „Наука и
образование за
интелигентен растеж” и др.

бр. създадени
информационни канали за
разпространение на
информация за младите хора бюлетин, уеб сайт, фейсбук
страница и др.

ежегодно

0

2.3.5. Задача:
бр. издадени Europass и
Популяризиране и
Youthpass документи
насърчаване на
използването на
EUROPASS и YOUTHPASS
от младите хора като
инструменти за самооценка
на знания и умения,
включително умения,
придобити в неформална
среда.

1

60

общински бюджет

2

ежегодно

0

страница в Интернет,
екземпляри от печатни и
електронни материали

справка от училищата и
младежките организации,
предлагащи неформално
обучение

Програма "Еразъм плюс"
2014-2020

100

Оперативна цел 2.4. Развитие на таланта, творческите умения и възможностите за изява на младите хора съобразно техните интереси.
2.4.1. Задача: Насърчаване
на изследователския
интерес, творчеството и
креативността на младите
хора чрез участие в
различни проекти и
извънкласни дейности.

бр. млади хора, участвали в
проекти и извънкласни
дейности

ежегодно

420

1700

3000

справки от училищата,
читалищата и от общинска
администрация за
реализирани дейности,
справка от ИСУН, справка от
страниците на ЦРЧР и
НЦЕМПИ

ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж",
Програма "Еразъм плюс"
2014-2020, Национална
програма за младежта
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2.4.2. Задача: Подкрепа на
млади дебютанти в
изкуствата и на млади
таланти в областта на
спорта, подкрепа на изявени
младежи в сферата на
хуманитарните,
инженерните и точните
науки.
2.4.3. Задача: Подкрепа за
реализация на творческите
способности на младите
хора, тяхната креативност и
иновативност, включително
чрез улесняване на достъпа
до нови технологии.
2.4.4. Задача: Подпомагане
организирането и участието
на изявени деца и младежи
в конкурси, обучителни и
спортни лагери, пленери,
турнири, олимпиади и др.

бр. подкрепени млади
дебютанти, таланти и изявени
младежи

2.4.5.Задача:
Разпространение на
информация в училищата и
читалищата за актуални
конкурси, стипендии,
състезания и други за
младежи с изявен талант в
определени области.

бр. обхванати младежи

ежегодно

0

бр. подкрепени младежи за
реализация на техните
творчески способности,
иновативност и креативност

2

2

ежегодно

500

1600

Програма "Еразъм плюс"
2014-2020, Програма
"Творческа Европа"
2014-2020 на ЕК

справка от общинска
адинистрация

800

ежегодно

392

справка от общинска
адинистрация

4

бр. подпомогнати изяви на
младежи
100

общински бюджет,
национални и
международни
стипендиантски
програми, НФ "Култура"

4

ежегодно

0

справка от общинска
адинистрация

2800

справка за брой ученици в
училищата и за средна
посещаемост в читалищата,
екземпляри от
разпространените
информационни материали

общински бюджет,
национални и
международни
стипендиантски
програми и други
програми, субсидиращи
разходите на
участниците
общински бюджет
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2.4.6. Задача: Организиране
на образователни, спортни
и културни събития, чрез
които изявените деца и
младежи могат да
демонстрират знанията и
възможностите си.
2.4.7. Задача: Проучване на
желанията и интересите на
младежите с изявени
таланти и насочването им
към подходящи форми за
ангажиране на свободното
време.

бр. включени младежи в
събития (образователни,
спортни, културни)

ежегодно

150

700

1200

бр. обхванати млади хора с
изявени таланти

ежегодно

3

10

20

справка за броя на включени
младежи в оганизирани
местни събития

справка за включените
младежи с изявени таланти в
дейности за ангажиране на
свободното време.

общински бюджет,
Програми към
Министерството на
младежта и спорта,
Национална програма за
младежта
Програма "Еразъм
плюс" 2014-2020,
Национална програма за
младежта, общински
бюджет

3. Стратегическа цел: Повишаване на гражданската активност на младите хора и участието им в управлението на местното развитие.
3.1. Оперативна цел: Насърчаване създаването и развитието на младежките организации и подкрепа за изграждане на техния капацитет.
3.1.1. Задача: Стимулиране бр. обхванати млади хора
на гражданската активност
на младите хора и
предоставяне на
консултации за регистрация
и управление на младежка
неправителствена
организация, насърчаване
създаването и включването
на младите хора в
неформални групи.

ежегодно

0

20

40

общински бюджет,
справка от бенефициентите за
Национална програма за
обхванатите лица в отделните
младежта, ОП "Добро
проекти
управление", Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016 ,
програми на
чуждестранни
правителства и
международни
организации
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3.1.2. Задача:
Популяризиране и
прилагане на добри
практики и модели за
младежка гражданска
активност.

бр. популяризирани и
въведени добри практики

ежегодно

0

3.1.3. Задача: Създаване на
условия за подкрепа и
реализиране на проекти,
инициирани от младите
хора и младежки кампании
и инициативи.

1

2

бр. реализирани проекти,
инициирани от младежи

ежегодно

0

2

описание на въведена добра
практика от институцията,
която я е въвела

6

справка за реализирани
проекти от младежи

Национална програма за
младежта, ОП "Добро
управление", Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма "Европа
на гражданите" 20142020, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016 ,
програми на
чуждестранни
правителства и
международни
организации
Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016 и др.
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3.1.4. Задача: Изграждане
на капацитет на младежите,
младежките работници,
младежките лидери и
младежките НПО за
ефективно участие в
процеса на формулиране и
мониторинг на политиките
и за ефективно
взаимодействие с местната
власт и медиите.

бр. включени младежи в
дейности за изграждане на
капацитет

0

20

3

справка за проведени
обучения, семинари,
конференции и броя на
участниците

ежегодно

справка за реализирани
дейности за изграждане на
капацитет

40

3.1.5. Задача: Изграждане
бр. реализирани дейности за
на капацитет на младите
изграждане на капацитет
хора и техните организации
за разработка и управление
на младежки проекти.

0

ежегодно

5

Национална програма за
младежта, ОП "Добро
управление", Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016,
програми на
чуждестранни
правителства и
международни
организации, Програма
"Европа за гражданите"
2014-2020
Национална програма за
младежта, ОП "Добро
управление", Програма
"Еразъм плюс" 20142020, програми на
чуждестранни
правителства и
международни
организации

Оперативна цел 3.2. Насърчаване на гражданското образование и обучение.

58
Стратегия за развитие на младежта и спорта в община Златоград за периода 2014-2020 г.
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

3.2.1. Задача: Обучение на бр. обучени младежи
младежи с цел познаване на
механизмите за участие в
процеса на вземане на
решения на местно ниво.
3.2.2. Задача: Обучение на
младежи по защита на
правата на човека, особено
по въпросите на правата на
детето, дискриминацията,
равнопоставеността между
половете.

бр. обучени младежи

3.2.3. Задача: Обучение на
младежи за познаване на
публичните институции в
ЕС.

бр. обучени младежи

0

0

0

20

15

20

ежегодно

справка за реализираните
проекти/инициативи и
обучените в тях младежи

ежегодно

справка за реализираните
проекти/инициативи и
обучените в тях младежи

ежегодно

справка за реализираните
проекти/инициативи и
обучените в тях младежи

40

30

40

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016
Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016,
Програма "Европа за
гражданите" 2014-2020 и
др. хоризонтални
програми на ЕК
Национална програма за
младежта, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016 ,
Програма "Еразъм плюс"
2014-2020, Програма
"Европа за гражданите"
2014-2020 и др.
хоризонтални програми
на ЕК
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3.2.4. Задача: Обучение на
младежи по отговорно
поведение към околната
среда и запознаване с
предизвикателствата от
климатичните промени.

бр. обучени младежи

3.2.5. Задача: Обучение на
младежи по устойчиво
потребление и устойчив
начин на живот.

бр. обучени младежи

ежегодно

0

40

ежегодно

0

3.2.6. Задача: Обучение на
младежки лидери.

20

20

ежегодно

20

справка за реализираните
проекти/инициативи и
обучените в тях младежи

40

бр. обучени младежи

0

справка за реализираните
проекти/инициативи и
обучените в тях младежи

40

справка за реализираните
проекти/инициативи и
обучените в тях младежи

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016 ,
Програма "Европа за
гражданите" 2014-2020 и
др. хоризонтални
програми на ЕК
Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016,
Програма "Европа за
гражданите" 2014-2020 и
др. хоризонтални
програми на ЕК
Национална програма за
младежта, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016 ,
Програма "Еразъм плюс"
2014-2020

Оперативна цел 3.3. Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните
политики на общинско ниво.
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3.3.1. Задача: Осигуряване
бр. създадени структури за
на представителство на
представителство на младите
младите хора на общинско хора пред местната власт
ниво при вземането,
изпълнението и оценката на
решения, касаещи младите
хора чрез създаване на
Младежки съвет
3.3.2. Задача: Подобряване бр. инициативи за
достъпа и насърчаване
насърчаване на младежкото
участието на младите хора в участие
заседания на общинския
съвет по въпроси, касещи
техните интереси.

3.3.3. Задача: Насърчаване
на младите хора и техните
организации да инициират
предложения за публични
мерки и дейности или за
промяна в някои от
местните политики,
касаещи интересите на
младежта.

0

0

1

2

2

правила за работа на
младежкия съвет, протоколи
от заседания на младежкия
съвет

ОПАК, общински
бюджет

ежегодно

справка за проведени
инициативи

общински бюджет,
Национална програма за
младежта, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016

ежегодно

справка от общинска
администрация за внесени
предложения от младежи

Национална програма за
младежта, Програма
"Европа за гражданите",
Програма за подкрепа на
НПО по Финансовия
механизъм на ЕИП 20132016

1

4

бр. иницирани предложения
от млади хора в сферата на
младежките политики

0

ежегодно

4
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3.3.4. Задача: Стимулиране
участието на младите хора
и техните организации в
опазването и съхранението
на природното богатство и
културно-историческото
наследство.

бр. инициативи

ежегодно

1

5

справка за проведените
инициативи от техните
организатори

общински бюджет,
Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016

10

3.4. Оперативна цел: Насърчаване участието на младежи, родени в община Златоград и живеещи в страната и чужбина в реализирането на значими местни
проекти и инициативи.
3.4.1. Задача: Организиране бр. годишни събрания под
ежегодно
протоколи от годишните
на годишни събирания на
наименованието
срещи
родените в община
"Златоградската Коледа"
Златоград и професионално
реализиралите се в страната
и чужбина младежи под
примерното наименование
0
3
6
„Златоградската Коледа” с
цел подпомагане на
значими местни проекти и
инициативи с висока
икономическа и социална
стойност и ефект за
местното развитие.
3.5. Оперативна цел: Насърчаване участието на младите хора в живота на общината.

общински бюджет
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3.5.1. Задача: Привличане
бр. участвали младежи
на младите хора да участват
в подготовката и
провеждането на събития от
културния и спортния
календар на община
Златоград.
3.5.2. Задача: Привличане
участието на младите хора в
популяризирането на
местния фолкор и традиции
чрез съвременни
интерпретации с цел да
достигне до младежката
публика в национален и
международен мащаб –
разработване на
мултимедийни продукти,
иновативни младежки
културни събития и др.
3.5.3. Задача: Пълноценно
използване на потенциала
на младите хора, тяхната
креативност и новаторско
мислене за разработка на
нови културно-исторически
анимации и нови пътища за
презентиране и
разпространение на
информацията за община
Златоград като
туристическа дестинация,
което да доведе до
привличане на повече
млади туристи в общината.

ежегодно

10

60

2

2

ежегодно

копия от разработени
мултимедийни продукти,
програми на събития,
снимков и видео материал,
информационни материали за
реализирани проекти

Програма "Еразъм плюс"
2014-2020, Програма
„Творческа Европа 2014
– 2020″ на ЕК,
Национална програма за
младежта

ежегодно

копия от разработени
продукти, презентиращи
община Златоград и насочени
към младежката публика

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, ТГС „БългарияГърция” 2014-2020, ОП
"Региони в растеж"

4

бр. разработени и
разпространени от младежи
нови продукти за
презентиране на община
Златоград, насочени към
младежката публика
0

общински бюджет

120

бр. инициативи

0

справки от организаторите на
културните и спортните
прояви

4
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Задача 3.5.4. Въвличане на бр. въвлечени млади хора в
младите хора в работата на работата на общинския
общинския туристически
туристически център
информационен център и
осъществяване на
сътрудничество за широко
промотиране и маркетиране
на туристическите ресурси
на общината.

0

10

справка за младежите,
подкрепили работата на
ТИЦ; екземпляри от
разработени от младите хора
продукти

20

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, общински бюджет

4. Стратегическа цел: Развитие на младежкото доброволчество.
Оперативна цел 4.1. Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора и осигуряване на признаване на придобитите умения чрез
доброволческа дейност.
4.1.1. Задача:
Популяризиране на
доброволчеството сред
младите хора.

бр. обхванати младежи в
инициативи за
популяризиране на
доброволчеството

ежегодно

0

5

10

програми на събития, копия
от разпространена
информация в Интернет и
чрез печатни материали

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, включване на
участници в събития,
организирани от
НЦЕМПИ и младежки
организации от страната

64
Стратегия за развитие на младежта и спорта в община Златоград за периода 2014-2020 г.
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

и чужбина

4.1.2. Задача:
Популяризиране на
европейските програми за
доброволчески дейности и
обмен на доброволци.

бр. обхванати младежи в
инициативи за
популяризиране на
европейските програми за
доброволчество

4.1.3. Задача: Изграждане
бр. обхванати младежи в
на капацитет за поинициативи за изграждане на
пълноценно използване на
капацитет
възможностите на Програма
„Еразъм плюс” и
Националната програма за
младежта за реализиране на
доброволчески дейности.

0

0

5

5

ежегодно

програми на събития, копия
от разпространена
информация в Интернет и
чрез печатни материали

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, включване на
участници в събития,
организирани от
НЦЕМПИ и младежки
организации от страната
и чужбина

ежегодно

програми на събития, копия
от разпространена
информация в Интернет и
чрез печатни материали

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, включване на
участници в събития,
организирани от
НЦЕМПИ, ЦРЧР и
младежки организации
от страната и чужбина

10

10
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4.1.4. Задача: Насърчаване и бр. обучени младежи
подпомагане на участието
на младежи в
международното младежко
доброволчество чрез
подходящо обучение и
квалификация на младите
доброволци, свързани с
извършваните от младежите
доброволчески дейности.
4.1.5. Задача:
Популяризиране на добри
практики и модели за
управление на млади
доброволци - набиране,
обучение, стимулиране ,
наблюдение и оценка ,
както и за признание на
постиженията им.

ежегодно

0

5

10

бр. инициативи за
популяризиране на добри
практики и модели

ежегодно

0

3

програма на обученията,
сертификати за участие

програми на събития, копия
от разпространена
информация в Интернет и
чрез печатни материали

5

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, включване на
участници в обучения,
организирани от
НЦЕМПИ и младежки
организации от страната
и чужбина

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, участие в събития
за популяризиране на
добри практики и модели
за управление на
доброволчески дейности

5. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение - младежи с увреждания, младежи страдащи от
различни зависимости и други младежи в риск.
Оперативна цел: 5.1. Интегриране на младежката политика с мерките за закрила на децата.
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5.1.1. Задача: Разработване
на социални услуги,
подходящи за млади хора
на възраст от 18 до 25
години в риск и
синхронизирането им с
политиките в областта на
закрила на детето чрез
разширяване спектъра на
предлаганите услуги в
Дневен център за деца и
лица с увреждания и
Център за обществена
подкрепа.

бр. реализирани
проекти/инициативи/дейности

ежегодно

няма
данни

2

справка от центровете за
предоставяне на социални
услуги

ОП "Развитие на
човешките ресурси"

4

Оперативна цел 5.2. Осигуряване на социални услуги за младите хора в неравностойно положение.
5.2.1. Задача: Насърчаване
бр. събития, инициативи,
на сътрудничеството между проекти
социалните работници,
младежките работници и
младежките лидери за
приобщаване на младите
хора в неравностойно
положение.

5.2.2. Задача: Повишаване
на пригодността за заетост
на младежите в
неравностойно положение.

ежегодно

0

2

4

бр. курсове за професионално
обучение, семинари и др.

ежегодно
0

2

Справка за реализираните
съвместни инициативи,
проекти, събития

4

Справка за реализирани
обучения за повишаване
пригодността за заетост на
младежи в неравностойно
положение

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016

ОП "Развитие на
човешките ресурси",
общински бюджет
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5.2.3. Задача: Насърчаване бр. млади хора, обхванати в
съпричастността на младите инициативи и кампании за
хора към политиките за
социално включване
социално включване.

ежегодно

0

40

60

Справка за реализирани
инициативи и кампании за
социално включване на
младите хора

Национална програма за
младежта, ОП "Развитие
на човешките ресурси",
Програма за подкрепа на
НПО по Финансовия
механизъм на ЕИП 20132016

6. Стратегическа цел: Превенция на младежката престъпност и рисковото поведение на деца и младежи.
6.1. Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организации, училищата и медиите в превенция на правонарушенията, извършвани от
млади хора и рисковото поведение на деца и младежи.
Задача 2. Публично
подпомагане и предлагане
на консултантска помощ за
семейно планиране и
развитие на устойчиви
семейни модели сред
младите хора, включително
и за развитие на умения за
добро и отговорно
родителство.
6.1.1. Задача: Организиране
на информационни и
образователни кампании за
превенция на младежката
престъпност и рисковото
поведение на младежите.
6.1.2. Задача: Насърчаване и
активно участие на младите
хора, младежките лидери,
младежките работници и
организации в превантивни
програми и кампании.

бр. консултирани младежи

ежегодно

0

15

30

бр. информационни и
образователни кампании

ежегодно
3

9

15

бр. младежи, участвали в
превантивни кампании

ежегодно
100

500

800

справка за предоставените
консултантски услуги за
семейно планиране,
устойчиви семейни модели и
отговорно родителство

справка за организираните
информационни и
образователни кампании за
превенция на младежката
престъпност и риското
поведение на младежите
Справка за включени
младежи 15-29 г. в кампании
за превенция на младежи

общински бюджет,
Национална програма за
младежта

общински бюджет,
Национална програма за
младежта

общински бюджет,
Национална програма за
младежта
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6.1.3. Задача:
Разработка/разпространение
на информационни и
образователни материали
по превенция.

бр. инициативи за
разпространение на
информационни и
образователни материали по
превенция

ежегодно

справка за проведени
иициативи за
разпространение на
1
5
8
информация, копия на
печатни информационни
материали, разпечатки от
Интернет
6.2. Оперативна цел: Превенция на асоциалното поведение на младежите

6.2.1. Задача: Разработване
и реализацията на мерки за
овладяване на агресията
сред младежите в училище
и извън училище.

бр. инициативи и проекти

ежегодно

0

2

справка за реализирани
инициативи и проекти за
овладяване на агресията

4

общински бюджет,
Национална програма за
младежта

общински бюджет,
Национална програма за
младежта

Оперативна цел 6.3. Осигуряване на безопасна Интернет среда
6.3.1. Задача: Организиране бр. обучения и инициативи
на обучения и инициативи
за отговорно ползване на
Интернет.
6.3.2. Задача: Организиране бр. кампании и беседи в
на кампании и беседи в
училищата
училищата за намаляване на
„езика на омразата” в
социалните мрежи,
Интернет форумите и др.

ежегодно
0

2

4
ежегодно

0

2

4

справка за реализирани
обучения и инициативи за
отговорно ползване на
Интернет

общински бюджет,
Национална програма за
младежта

справки от училищата за
проведени кампании и беседи общински бюджет,
Национална програма за
младежта

7. Стратегическа цел: Популяризиране на устойчивия и здравословен начин на живот сред младежите.
Оперативна цел 7.1. Ангажиране на младите хора в популяризирането на устойчивия начин на живот.
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7.1.1. Задача: Организиране
на информационни и
образователни кампании за
устойчив начин на живот и
устойчиво потребление
сред младите хора.

бр. инициативи и кампании

ежегодно

0

7.1.2. Задача: Насърчаване и бр. инициативи и кампании
активно участие на младите
хора, младежките лидери,
младежките работници и
организации в кампании по
промотиране на отговорно и
екосъобразно поведение и
устойчиво енергийно
потребление сред младите
хора.

2

4

ежегодно

0

2

Справка за реализирани
инициативи и кампании

Справка за реализирани
инициативи и кампании

4

7.1.3. Задача:
Разработка/разпространение
на информационни и
образователни материали
по устойчиво потребление.

бр. инициативи за
разработка/разпространение
на информационни материали
по устойчиво потребление

ежегодно

7.2.1. Задача: Провеждане
на обучения в училищата и
информационни кампании.

бр. обучения и
информационни кампании

ежегодно

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016,
хоризонтални програми
на ЕК
Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма за
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016,
хоризонтални програми
на ЕК

Национална програма за
младежта, Програма
"Еразъм плюс" 20142020, Програма за
0
2
4
подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм
на ЕИП 2013-2016,
хоризонтални програми
на ЕК
Оперативна цел 7.2. Насърчаване на здравословното хранене сред младежите и превенция на социално значими заболявания, свързани с храненето и
употребата на химически добавки за натрупване на мускулна маса

0

2

4

Справка за реализирани
инициативи

Справка за проведени
обучения и информационни
кампании

Национална програма за
младежта, национален
бюджет
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7.2.3. Задача: Провеждане
на информационни дни и
беседи.

бр. информационни дни и
беседи

ежегодно
0

2

4

Справка за проведени
обучения и информационни
кампании

Национална програма за
младежта, национален
бюджет

8. Стратегическа цел: Утвърждаване на физическите занимания и спорта като начин за осмисляне на свободното време на младежите.

Оперативна цел 8.1. Популяризиране на двигателната активност и спорта като средство за здраве и добра фигура.
8.1.1. Задача: Организиране бр. образователни и
ежегодно
справка за организираните
на образователни и
информационни кампании
Национална програма за
0
3
6
информационни и
информационни кампании
младежта
образователни кампании
сред младежите.
8.1.2. Задача: Разработка на
програми за социален
туризъм в училищата.

бр. разработени програми за
социален туризъм

8.1.3. Задача: Практикуване
на разнообразни видове
спорт и социален туризъм
като извънкласна дейност.

бр. младежи, включени в
спортни клубове и спортни
извънкласни дейности

8.1.4. Задача: Създаване на
карта и информационно
табло за местоположението
на спортните площадки и
спортни бази на
територията на община
Златоград .

брой информационно табло и
карта

ежегодно
0

1

1
ежегодно

370

1600

2800
ежегодно

0

1

2

налични програми за
социален туризъм като
извънкласна дейност

общински бюджет,
оперативни програми

справка за включените
младежи в спортни клубове и
училищни отбори

Национална програма за
младежта, ОП "Наука и
образование за
интелигентен растеж"

поставено на видно място
общински бюджет
информационно табло, карта
на спортните бази, налична на
сайта на община Златоград

Оперативна цел 8.2. Увеличаване броя на младежите, практикуващи спорт в свободното време.

71
Стратегия за развитие на младежта и спорта в община Златоград за периода 2014-2020 г.
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

8.2.1. Задача : Организиране бр. спортни мероприятия
на спортни празници и
спортни мероприятия на
открито.
8.2.3. Задача: Разширяване
на мрежата от спортни
клубове, включване на още
видове спорт.
8.3.1. Задача: Подпомагане
на извънкласната
тренировъчна и
състезателна дейност,
подбор и селекция на
младежи за спортни
дейности.
8.3.2. Задача: Разработване,
експериментиране и
прилагане на съвременни
методи за подбор и
програми за обучение,
тренировъчна и спортносъстезателна дейност.
Задача 8.3.3. Учредяване на
спортна паралелка в
системата на формалното
образование.

бр. спортни клубове и видове
спорт

ежегодно
12

50

90

ежегодно
5

6

7

докладни записки от
общинска администрация за
реализираните спортни
мероприятия

общински бюджет,
програми към
Министерството на
младежта и спорта

справка за функциониращите
клубове и практикувани
видове спорт

общински бюджет,
програми към
Министерството на
младежта и спорта

Оперативна цел 8.3. Утвърждаване на спорта в училище и спорта за всички.
бр. младежи, включени в
ежегодно
тренировъчна и състезателна
дейност
справка от общинска
140
600
1000
администрация и спортните
клубове

бр. разработени и приложени
нови програми и методи

общински бюджет,
програми към
Министерството на
младежта и спорта

ежегодно

0

1

програми за обучение,
тренировъчна и спортносъстезателна дейност.

1

бр. създадени нови училищни
паралелки

ежегодно
0

1

общински бюджет,
програми към
Министерството на
младежта и спорта

справка в училищната
документация - решение за
откриване, учебни планове и
програми и др.

8.4. Оперативна цел: Насърчаване на младите таланти в спорта.
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8.4.1. Задача: Подпомагане бр. участвали младежи
организирането и участието
на изявени деца и младежи
в спортни турнири и
състезания.
8.4.2 . Задача: Организиране бр. участници
на спортни мероприятия в
община Златоград, чрез
които изявените деца и
младежи да могат да
демонстрират
възможностите си.
8.4.3. Задача: Разработване бр. проекти
и участие в проекти,
насочени към развитие на
спортните заложби на
младежите.

250

250

600

1200

800

ежегодно

справка за подпомогнато
участие на младежи в
общински бюджет,
спортни турнири и състезания програми към
извън общината
Министерството на
младежта и спорта

ежегодно

общински бюджет,
справка за включените
програми към
младежи в мероприятия от
Министерството на
спортния календар на община
младежта и спорта
Златоград

ежегодно

общински бюджет,
програми към
Министерството на
младежта и спорта

1900

справка за разработените и
реализирани проекти
0

1

2

Стратегическа цел 9: Подобряване на достъпа до спорт за младежите с увреждания.
Оперативна цел 9.1. Осигуряване на достъпна среда и адаптирани програми за двигателна активност на младежите с уреждания.
Задача 9.1.1. Създаване на
достъпна спортна
инфраструктура и условия
за практикуване на спорт за
младежите с увреждания.

бр. проекти

ежегодно
0

1

1

справка за реализираните
проекти и дейности за
създаване на достъпна
инфраструктура

общински бюджет,
Програма за развитие на
селските райони
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9.1.2. Задача: Разработка на
програми за двигателна
активност и спорт на
младежи със специални
потребности.
9.1.3. Задача: Изграждане
на площадка с фитнес уреди
на открито за младежите с
увреждания.

бр. разработени програми за
двигателна активност и спорт
за младежи със специални
потребности

9.1.4. Задача: Развитие на
интеграционните схеми
чрез спортни мероприятия.

бр. проекти и инициативи

бр. изградени площадки с
фитнесуреди за младежи с
увреждания

ежегодно
0

1

2

справка за разработени
програми за двигателна
активност на младежи със
специални потребности

общински бюджет,
програми към
Министерството на
младежта и спорта

налична площадка за
младежи с увреждания

общински бюджет

информация от общинска
администрация и спортните
клубове

Национална програма за
младежта, програми към
Министерството на
младежта и спорта

ежегодно
0

1

1
ежегодно

1

3

5

10. Стратегическа цел: Ефективно управление и модернизиране на спортната база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения.
10.1. Оперативна цел: Инвестиции в училищната спортна база.
10.1.1. Задача: Подобряване бр. изградени площадки с
на възможностите за спорт фитнесуреди на открито в
в училище чрез фитнес
училищата
уреди на открито.

ежегодно
0

1

1

налична площадка с
фитнесуреди на открито в
поне 1 от училищата

общински бюджет
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10.1.2. Задача: Инвестиции
в подобряване облика и
модернизиране на
съоръженията във
физкултурните салони.

бр. модернизирани
физкултурни салони

ежегодно
0

1

справки за извършените
инвестиции, посещение на
място

1

общински бюджет

10.2. Оперативна цел: Инвестиции в спорта за свободното време.
10.2.1. Задача: Изграждане
на многофункционални
спортни площадки в селата
Старцево, Долен и Ерма
река.

бр. изградени
многофункционални спортни
площадки в селата

ежегодно
0

10.2.2. Задача: Изграждане
на закрита спортна зала.

бр. изградени закрити
спортни зали

1

10.2.3. Задача: Изграждане
на кътове за отдих.

бр. кътове за отдих

3

ежегодно
1

1

справки за извършените
инвестиции, посещение на
място

Програма за развитие на
селските райони 20142020

справки за извършените
инвестиции, посещение на
място

Програма за развитие на
селските райони 20142020
Програма за развитие на
селските райони 20142020

ежегодно
0

1

справки за извършените
инвестиции, посещение на
място

1

Оперативна цел 10.3. Осигуряване на пълна натовареност на спортните съоръжения, общинска собственост
10.3.1. Задача: Осигуряване
на по-добър достъп до
спортните съоръжения и
целогодишно ползване на
плувния басейн.
10.3.2. Задача: Разширяване
на Програмата за спортни
мероприятия на Община
Златоград чрез домакинство
на национални и
международни състезания.

брой младежи, ползващи
спортните съоръжения и
плувния басейн

ежегодно
100

500

общински бюджет

800

бр. национални и
международни състезания

ежегодно
0

1

2

справка за проведени
състезания на регионално,
национално и международно
ниво

общински бюджет
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10.3.3. Задача:
Организиране на
дългосрочни лагери за
тренировъчна дейност на
професионални клубове по
футбол, баскетбол, борба,
плуване, хокей на трева и
др.

бр. лагери за за тренировъчна
дейност на професионални
клубове

ежегодно

0

1

справка за проведени лагери в
община Златоград на
професионални спортни
клубове

2

общински бюджет

Оперативна цел 10.4. Подобряване на методическото управление, квалификацията на кадрите и координацията в политиката в областта на спорта
10.4.1. Задача:
Разработване,
експериментиране и
внедряване на програми за
оптимизиране на
двигателния режим на
младото поколение.
10.4.2. Задача: Подобряване
на квалификацията на
треньорите и
ръководителите на
спортните дейности.
10.4.3. Задача: Създаване на
Обществен съвет по спорта

бр. програми

ежегодно

0

бр. треньори и ръководители
на спортни дейности ,
участвали в курсове за
повишаване на
квалификацията
бр. създадени структури за
подпомагане координацията и
оперативното взаимодействие
между институциите и
спортните клубове.

1

копия от разработени
програми

национален бюджет

справка от общинска
администрация за обучените
лица

общински бюджет,
национален бюджет

1

ежегодно
1

3

6
ежегодно

0

1

правила за работа на
общински бюджет
обществения съвет по спота,
протоколи от неговата работа

1

Оперативна цел 10.5. Създаване на публично-частни партньорства в областта на спорта.
10.5.1. Задача: Създаване на бр. ПЧП в областта на спорта
публично-частни
партньорства за поддръжка
и ремонт на спортни
съоръжения и бази.

ежегодно
0

1

2

договори за ПЧП, справка за
извършените инвестиции

общински бюджет,
средства от частни
източници
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Стратегическа цел 11: Развитие на междукултурния диалог, трансграничното и международното сътрудничество в младежката сфера и младежките обмени.
Оперативна цел 11.1. Насърчаване на междукултурното младежко общуване.
11.1.1. Задача: Насърчаване
и подпомагане на
мобилността на младите
хора.

бр. младежи, участвали в
мобилност

ежегодно
0

20

справка за участниците в
проекти

Програма "Еразъм плюс"
2014-2020

40

11.1.2. Задача : Насърчаване брой младежи, включени в
ежегодно
и подпомагане на
проекти и дейности за
опознаването на отделните междукултурно общуване
общности и техните
Програма "Еразъм плюс"
справка за участниците в
култури за стимулиране на
0
20
40
2014-2020, ТГС България
проекти
толерантност,
Гърция 2014-2020
разбирателство и
взаимодействие между
общностите.
Оперативна цел 112.2. Стимулиране и подпомагане на участието на младежите в международни и трансгранични дейности, проекти и инициативи.
11.2.1. Задача:
Популяризиране на
европейското
сътрудничество в
младежката сфера.

брой реализирани
международни младежки
проекти и инициативи

ежегодно

0

3

5

справка за реализирани
проекти и инициативи

Програма "Еразъм плюс"
2014-2020, включване на
участници в
международни младежки
обмени, доброволчески
дейности и младежки
програми
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11.2.2. Задача: Насърчаване
и подпомагане на
приобщаването на младите
хора към европейското
гражданство и изучаването
на европейски езици и
култури.

брой инициативи и проекти

11.2.3. Задача: Изграждане
на умения за работа в
мултикултурна и
мултинационална среда.

брой младежи, включени в
проект/обучение за
изграждане на умения за
работа в мултикултурна среда

ежегодно

0

3

справка за реализирани
проекти и инициативи

5

ежегодно

0

20

40

11.2.4. Задача: Опознаване и брой младежи, включени в
сближаване със съседните
проект/дейност за опознаване
националности и култури.
и сближаване със съседните
националности и култури

ежегодно

0

20

40

Програма "Еразъм плюс"
2014-2020, включване на
участници в
международни младежки
обмени, доброволчески
дейности и младежки
програми

справка за включените
Програма "Еразъм плюс"
младежи в рамките на
2014-2020, включване на
различни проекти и дейности участници в
международни младежки
обмени, доброволчески
дейности и младежки
програми
справка за включените
Програма "Еразъм плюс"
младежи в рамките на
2014-2020, включване на
различни проекти и дейности
участници в
международни младежки
обмени, доброволчески
дейности и младежки
програми, ТГС БългарияГърция 2014-2020
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МЕХАНИЗМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Организиране
Одобряване
Експертна дейност
Осигуряване и събиране на информация
Дискусии
Приложение на система от индикатори

РАЗРАБОТВАНЕ

УЧАСТНИЦИ

ПД
ПП
ОП
ПО
Д
ПР
МО
А

Публична дискусия
Предварителен проект
Окончателен проект
Първоначална/последваща оценка
Годишен доклад
Публикуване и разпространяване
Междинна оценка
Актуализиран документ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Общинскисъвет
Кмет на общината
Общинска
администрация
Източници на
информация
Заинтересовани
страни
Експерти
„Арнед пойнт
„ЕООД
събития

ПД ПД

ПД

ОП

ПО

Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД МО

А Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД
79 ПО

месец
2
3
4
5
6
7 за развитие
8
3 4 и спорта
6 в3община
4 Златоград
6 3 за4периода
5 2014-2020 г. 3 4
6 3 4
6 3 4
6
Стратегия
на младежта
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