Национална стратегия за младежта (2010-2020)
Отчет на Планa за изпълнение за 2018 г. Област Добрич
1. Приоритет: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
1.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България
1.2.1. Оперативна цел: Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращи включването и кариерното развитие на младите хора
Дейности

Описание

Постигнати резултати

*Моля, посочете само дейности
*Кратко описание на дейността (за /ефект
реализирани със средства от
всяка реализиране дейност по
общинските бюджети
отделно)
*Добавете редове според броя
реализирани дейности. Всяка
дейност трябва да бъде на отделен
ред

Дейност 1 "Организиране на
срещи между различни
институции, занимаващи се с
ученици с цел дискусия и
обсъждане на мерки за
превенция за отпадането от
образователната система "
Дейност 2 "Системни мерки
инициирани от учебните
заведения"
На новоразкрити или
Дейност 3 "Осигуряване на
овакантени длъжности
нови работни места за младежи преоритетно се назначават
до 29 г."
млади специалисти
Осигуряване на сезонна или
постоянна трудова заетост на
младежи с висше и/или средно
Дейност 4 "Осигуряване на
оразование в звената на
работни места на младежи до бюджетна издръжка- детски
29 г. в звената на бюджетна
градини, кметства, музей,
издръжка"
ЦПЛР и др.

Индикатори

Отговорни институции
*Моля напишете коя община реализира
конкретната дейност

Брой
инициативи

Брой
включени
млади хора

Водеща

Партниращи
институции/
организации

Финансиране
*Посочете размера на
изразходваните
финансови средства

*ако има такива

2

Община Каварна

Учебни заведения

4

Учебни заведения

Община Каварна

Новоназначени
младежи до 29 г. в ОА

2 Община Тервел

15 000 лв.

20 лица до 29 години с
осигурена заетост през
2018 г.

20 Община Тервел

210 000 лв.

За 63 ученици от
паралелки за
Дейност 5 "Насърчаване на
професионално
сътрудничеството и
обучение в СУ "Хр.
възможностите за срещи между
Ботев" Балчик и СУ
Сключване на договори за
работодателите,
"Хр. Смирненски"
професионалните училища
практика в реална работна седа Оброчище

Презентиране на кулинарните
умения на учениците от СУ
"Хр. Ботев" и СУ Оброчище
пред работодетели от сферата
на туризма.

Кулинарно състезание
с участие на ученици
от професионалните
паралелки със задачи и
жури от работодатели

5

1

80

СУ "Христо
Ботев", СУ
"Христо
Смирненски"

Община Балчик,
50 Инер Уил Балчик

СУ "Христо
Ботев", СУ
"Христо
Смирненски"

500 лв.

Дейност *
1.2.2 Оперативна цел: Насърчаване на икономическата активност на младите хора

Дейност 1 Разширяване на
достъпа на младите хора до
посреднически услуги за
намиране на работа чрез
информиране и консултиране
относно възможностите за
мотивационно и
квалификационно обучение,
изготвяне на индивидуални
планове за действие, както и
насочване към подходящи
свободни работни места,
включително и по програми и
мерки за заетост и обучение.
Дейност 2 Насърчаване на
млади хора с изключителни
постижения в областта на
иновациите и промотиране на
техните успехи.

Ежедневно предоставяне на
информация за свободни
работни места в областта, за
възможности за работа в
България и чужбина,
студентски стажове в чужбина,
за изготвяне на мотивационно
писмо, на CV и др.

Участие в олимпиади,
състезания, национални
конференции.

Община град
250 Добрич

РБ "Дора Габе"

Община град
Добрич/ Училищен СУ "Св.св.К.и
15 бюджет
Методий"

500

Дейност 3 Популяризиране на
социалното предприемачество
сред младите хора.
Дейност 2 "Насърчаване на
сътрудничеството и
възможностите за срещи между
работодателите,
професионалните училища,
обучителните центрове и
академичната общност".

Дейност 3 "Осъществяване на
тясна връзка с работодатели в
реална работна среда."
Дейност *

Разработване на индивидуални
или групови проекти на тема
"Моято нов бизнес"
Проведени срещи с
представители на бизнеса:
„Мир – Добрич” ООД,
„Евротекс 2“ гр.Добрич,
„Информационно обслужване“
АД – клон Добрич, „Клас
Олио“ АД

Обучения по кариерно
ориентиране с ученици
и младежи от различни
възрастови групи,
консултации за избор
на образование и
професия
Фирмите се
Сключване на договори за
информират чрез
сезонна заетост на младежи от училищата за ученици,
училищата с фирмите, при
които желаят да
които практикуват
работят

Община град
2 Добрич

СУ "Д. Талев"

4

120 Община Добричка

Образователни
институции, Бизнес

2

Училища и фирми
20 от община Балчик

Училища и фирми
от община Балчик

200 лв.

1.2.3 Оперативна цел: Активно включване на младите хора в изграждането на пазарна икономика
Дейност 1 "……."
Дейност 2
Дейност 3
Дейност *
1.2.4 Оперативна цел: Успешно съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора
Дейност 1 "……."
Дейност 2
Дейност 3
Дейност *
2.1. Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в
съответствие с потребностите и интересите им.
2.2.1 Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора

Дейност 1 Публично
подпомагане и предлагане на
качествени информационни
услуги, предоставящи актуална,
систематизирана и достъпна
информация, удовлетворяваща
широк спектър от интереси и
потребности на младите хора.

Кампании за популяризиране
на дейностите и услугите,
предлагани от ОМЦ "Захари
Стоянов"

Дейност 2 Организиране на
национални, регионални,
областни и общински
информационни кампании,
насочени към младите хора.

Участие в програми за
формиране на информационна
грамотност сред младите хора.
Провеждане на
информационни дни и
уебинари на различни теми.
Участие в национални
информационни кампании.

Дейност 3 Запознаване на
младите хора с публичните
институции и с правата им като
част от местната общност и
като граждани на Република
България и на Европейския
съюз.

Извършване на справочноконсултантски услуги,
персонално информиране,
организиране на колективни
посещения за информационни
дни. Неформални обучения и
срещи дискусии. Съвместни
инициативи с Районен съд.

Дейност 4 Програма "Джуниър
Ачийвмънт България",
Национална инициатива
"Мениджър за един ден",
Програма "Съдебната власт информиран избор и
гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури"

Запознаване на учениците с
идеята за правата на човека,
правата на човека, залегнали в
Конституцията на РБългария.

Община град
1957 Добрич

Община град
820 Добрич

Община град
1178 Добрич

Община град
252 Добрич

ОМЦ "Захари
Стоянов"

РБ "Дора Габе",
читалища

600

РБ "Дора Габе",
читалища/ОМЦ
"Захари
Стоянов"/СУ
"Св.св.К.и
Методий"/СУ "Д.
Талев"

700

СУ "Любен
Каравелов"/СУ
"Св. Климент
Охридски"

Дейност 5 Насърчаване и
подкрепа за развитието на
ЕВРОДЕСК като активна
европейска информационна
мрежа, която съдейства за
обмена и разпространението на
безплатна информация и
консултирането на широк кръг
млади хора, младежки
работници и младежки
организации.

Предоставяне на актуална
информация за и от
ЕВРОДЕСК за потребителите
на Регионална библиотека
"Дора Габе". Популяризиране
на опциите, предлагани от
Евродеск . Информационна
кампания "Time to move"

Дейност 6 "Подобряване на
достъпа на младите хора до
информация, подпомагаща
професионалното им насочване Срещи с представители на
според интересите и
средните професионални
възможностите за реализация" училища
Дейност 7 "Стимулиране
интерес към техническите и
военните специалности във
ВУЗ"
Дейност *

Посещения в ВВМУ Варна и
ТУ Варна, срещи с
представители на Военно
окръжие Добрич.

Община град
337 Добрич

Улесняване избора на
младите хора за
желаната пофесия

Насочване на млади
хора към инжинерни
специалности

6

3

СУ "Д. Талев"/СУ
"П.Р.Славейков",
РБ "Дора Габе"

Професионални
Училища от община училища от област
150 Балчик
Добрич
Осигурен
транспорт от
Община Балчик, СУ
община Балчик за
Висши училища от посещения на ВУЗ"Хр. Ботев", СУ
50 "Хр. Смирненски" гр. Варна
овете

2.2.2. Оперативна цел: Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и
особености на младежката възраст

Дейност 1 Гарантиране
качеството на публично
подпомагани услуги за
развитие за младите хора.
Дейност 2 " Осигуряване на
Безплатен достъп до интернет
на младите хора"
Дейност *

Поддържане на добри
партньорства и създаване на
нови с обществени, културни,
образователни, социални,
здравни и др. институции.
Партньорства с младежки
центрове, НПО, училища и
публични институции.

250

Община град
54 Добрич

РБ "Дора Габе"
РИМ - Добрич ХГ Добрич
читалища/ОМЦ
"Захари Стоянов"

2 200 Община Каварна

НЧ "Съгласие1890"

2.2.3 Оперативна цел: Стимулиране на неформалното учене сред младите хора

Дейност 1 " Разширяване на
възможностите за неформално
обучение на младите хора чрез
публично подпомагане и
предлагане на услуги за
разширяване на знанията, опита
и уменията на млади хора за
приобщаването им към
ценностите на гражданското
общество, науката, културата,
изкуството, здравословния
начин на живот, безопасността
на движението по пътищата и
за предотвратяване на
противообществените прояви.."

Клубни форми и студия,
обучителни сесии, обучения на
доброволци и музикални
срещи

Дейност 2 Популяризиране
формите на неформалното
обучение.

Прессъобщения, публикации
на сайта и Facebook страницата
на културните институти,
осъществяване на интервюта,
информационни дни,
презентации, рекламни
материали. Популяризиране на
дейностите и събитията в ОМЦ
"Захари Стоянов", свързани с
неформалното образование.

Дейност 3. "Възможност нза
усвояване на по-разширени
знания в областта на ИКТ"
Дейност *

Общинско състезание по
информационни технологии

Допълнителни
познания за младите
хора в областта на ИКТ

3

Община град
962 Добрич

ОМЦ "Захари
Стоянов"

Община град
532 Добрич

РБ "Дора Габе"
РИМ - Добрич, ХГ Добрич, читалища,
НПО, ОМЦ
"Захари Стоянов"

Училища от
50 ЦПЛР-ОДК Балчик община Балчик

2.2.4 Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора

1 000,00

По бюджета на
ЦПЛР-ОДК

Дейност 1 "Подкрепа на
младите дебютанти в
изкуствата и в различните
културни индустрии."

Организиране и финансово
подпомагане на млади
дебютанти в участието им в
конкурси, изложби, издаване
на книги и др.

Община град
125 Добрич

Община град
Добрич Културни
институти
Читалища

Дейност 2 Насърчаване на
приноса на младежката работа
за реализацията на творческите
способности на младите хора.

Работилници, уъркшопове,
творителници. Участия в
международни и национални
конкурси и фестивали.

Община град
185 Добрич

ОМЦ "Захари
Стоянов"

Дейност 3 "Развитие на
българското младежко
музикално движение в
съответствие с европейските
стандарти".

Включване на младежи в
танцови и певчески състави
към читалищата в селата
Царевец, Стефан Караджа,
Паскалево, Дончево и Победа.

Дейност 4

Общински културен календар

Дейност 5

Културни прояви-фолклорни
концерти,танцови състави и
оркестри,мероприятия от
общински,регионален мащаб

Дейност 6 "Организиране и
провеждане на концерти,
посветени на значими
обществени каузи"

Организиране и провеждане на
концерти с участието на
младежи в училищна възраст,
Проведени 2 концерта
посветени на значими
общесствени каузи и събития и 1 бр. етновечер

Дейност 7 "Участие на ДФТА
"Калинка Вълчева" в
Международен фолклорен
фестивал в гр. Шумперг,
Република Чехия"

Участието е осъществено по
програма "Мобилност" на НФ
"Култура" и Министество на
културата, съфинансирано от
Община Тервел

Стимулиране и
подпомагане участието
на млади хора в
художествената
самодейност.

10
15

40 Община Добричка

5 200,00

Народни читалища

150 Община Шабла

1 500 лв.
5 000лв

Община Шабла

Участието е заедно с
танцови формации от
повече от 10 държави
като: Полша, Индия,
Сърбия, Хърватска и
др

3

Община Генерал
700 Тошево

НЧ "Д. ДончевДоктора-1893" гр.
24 Тервел

ЦПЛР-ЦРД

Община Тервел

15 000 лв.

4 500 лв.

Дейност 8 "Участие на ДФТА
"Калинка Вълчева" във Втори
Международен фестивал за
танцово изкуство - Кранево
2018
Дейност 9 "Участие на ТФ
„Каприз“ в три международни
форума: Гран при на
Световната федерация по
мажоретен спорт;
Международен фестивал
„Златен помпон“; Фестивал на
изкуствата „Утринна звезда“ в
Банско

Дейност 10 "Участие на
Вокална студия Тервел в
Международен фестивал
"Пусть всегда будет солнце"

Дейност 11 Общинска
ваканционна програма
Дейност 12."Предлагане на
възможности за организиране
на свободното време"

Обмен на добри практики с
други фолклорни състави от
страната и чужбина.
Разучаване на нови танци

Заучен нов танц от
репертоара на
Ансамбъл "Българе"

36 Община Тервел

НЧ "Д. ДончевДоктора-1893"

5 000 лв.

Обмен на добри практики в
областта на модерния балет и
мажоретния танц. Участие на
конкурсен принцип по
правилата на СФМП.

Формацията е със
специална награда за
най- проспериращ
отбор, с множество
призови места в
различните категории.

24 Община Тервел

ЦПЛР "Малкият
принц"

8 000 лв.

Изява на международен арт
форум

осигурени форми на
изява на творечство в
областта на фолклора,
поп музиката,
изобразителните и
приложните изкуства

2 Община Тервел

ЦПЛР "Малкият
принц"

500 лв.

80 Община Тервел

ЦПЛР "Малкият
принц"

3 000 лв.

Община Балчик,
800 ЦПЛР-ОДК

Училищата в
Община Балчик

осигурени форми на
изява на творечство в
областта на фолклора,
Изява на творческите заложби поп музиката,
на младежите в разнообразни изобразителните и
арт форми в неформална среда приложните изкуства
Участие на младите
Културни и спортни занимания хора в групи, клубове,
в читалища и организации, в
кръжоци и др. в ЦПЛРЦПЛР-ОДК
ОДК
60 групи

По бюджета на
ЦПЛР-ОДК

Увеличават се
участниците в
читалищната
самодейност, в
инициативите
Включване на младите хора в "Маратон на четенето",
читалищните форми за работа - "Забавно лято в
школи, групи, кампании и др. библиотеката" и др.
25
Провеждане на общински
Изява на таланта на
конкурси "Моята България",
"Нашето Черно море",
учениците и
"Здравей Коледа", изложби,
младежите,
празници, чествания и др.
придобиване на знания
тържества с участие на
и умения в сверата на 45 общински
ученици и млади хора
изкуствата.
изяви
Пролетен празник с
Общински фестивал на
участието на
любителските колективи
читалищни и
1
"Лазаровден"
училищни състави
Дейност 13 "Разширяване
дейността на НПО в областта
на изкуствата за включването
на младежите в национални и
международни изяви"

Международен хоров фестивал Хорови исъстави от 10
"Черноморски звуци"
държави

"Международен фолклорен
фестивал "Море от ритми"
Международен фестивал
"Balchik Classic Days"

Фестивал на младите в
изкуството "Виа Понтика"
Фестивал на цацата
Международен пленер
"Европейски хоризонти"

Музикални и танцови
колективи от България
и 5 държави
Фестивал на
класическата музика
Изява на студенти и
млади артисти със свои
продукции -театър,
музика, изобразително
изкуство, танци и др.
Художници от съседни
държави

Читалища в Община
1 000 Балчик

Община Балчик,
5000 ЦПЛР-ОДК

училища,
читалища, НПО и
др.

По бюджета на
читалища, ЦПЛРОДК и др.

500 Община Балчик

училища,
читалища, НПО и
др.

2 000 лв.

20

Община Балчик,
Сдружение
2000 "Музикален свят"

читалища,
училища, фирми,
ТИЦ

35 000 лв.

20

Община Балчик,
Сдружение "З
3000 Балчик"

читалища,
училища, фирми,
ИМ

35 000 лв.
7 000 лв.

15
10

Община Балчик и
сдружение "Виа
2000 Понтика"
5000 Община Балчик

2

100 Община Балчик

читалища,
училища, фирми,
ХГ

50 000 лв.
35 000 лв.
1 150 лв.

Национален пленер
"Художници - Балчик - Любов" Пленер и изложби

3

Община Балчик,
сдружение
"Художници-Балчик150 Любов"

3 000 лв.

Дейност 14 "Продължаване на
традицията за организиране на
детски фестивали за развитие н
атворческите умения и
културното изразяване на
младите хора"

Изява на талантливи
деца и международно
Фестивали "Светът в детските сътрудничество между
длани", "Усмивките на
колективи,
морето", "Трикси", "Слънчева ръководители и
България" и др.
участници.

Дейност 15 "Подпомагане
развитието на младите таланти
и участието им в европейския и
световния културен обмен"

Участие в международни
конкурси и фестивали извън
България - Хърватия, Черна
гора, Малта и др.

ФТА "Балик", Вокална
група "…", вокална
група "Дъга"

Участие в международни
конкурси и фестивали в
България - Поморие, Добрич,
Созопол, Албена, Шумен и др.

Детско-юноши състави
от НЧ "П.
Хилендарски" НЧ "В.
Левски", ЦПЛР-ОДК

Празник на абитуриентите

Тържествено
изпращане на
абитуриентите на
градския площад по
червена пътека с
програма и фойерверки

1

2500 Община Балчик

Средни училища

1 000 лв.

Празник на зрелостниците

Тържествено връчване
на дипломите за средно
образование

1

70 Община Балчик

Средни училища

2 500 лв.

Дейност 16 "За формиране на
гражданско самосъзнание и
насърчаване участието в
общиствения живот"

40

5

Община Балчик и
1200 сдружения

100 Община Балчик

Дейност *
3.1. Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора
3.2.1 Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора

5 000 лв.

читалища, ЦПЛРОДК

По бюджета на
читалища, ЦПЛРОДК и др.

читалища, ЦПЛРОДК

По бюджета на
читалища, ЦПЛРОДК и др.

Дейност 1 " Насърчаване и
подпомагане на
сътрудничеството между
младежките работници,
здравните специалисти,
младежките и спортните
организации за утвърждаване
на здравословен начин на
живот сред младите хора."

Различни форми за
утвърждаване на здравословен
начин на живот сред младите
хора от ромски произход.
Срещи-дискусии за
насърчаване на здравословния
начин на живот сред младите
хора, обучения за превенция на
ХИВ/СПИН

Община град
110 Добрич

НЧ "Романо дром2002"/ОМЦ
"Захари Стоянов"

Дейност 2 Провеждане на
концерт - хепънинг "Бъди в
час"

Провеждане на публично
мероприятие - концерт,
посветен на Международния
ден за борба със СПИН

Община Генерал
200 Тошево

Общински
младежки съвет;
ЦПЛР-ЦРД

проведен 1 бр. концерт

1

Дейност 3 Семинар-обучение
Безопасност в дома (начален
етап на обучение)

Дейност 4 Семинар-обучение
Рискове за здравето при
тютюнопушене и злоупотреба с
алкохол- прогимназиален етап
Дейност 5 Развитие на знания,
нагласи и умения за
здравословен начин на живот,
безопасно поведение и
избягване на рискови за
здравето практики".

Кампания в училищата на
тема "Превенция на
зависимости, сексуално
поведение и здравословен
начин на живот"
Тренинг - обучение на млади
хора за оказване на първа
помощ и за действие при
бедствия и аварии"
Информационни кампании,
презентации, дискусии,
лектории

С участие на ученици
от 7 клас, учители и
родители
Общински състезания
"Първа помощ" и
"Бедствия и аварии",
"Млад огнеборец"
"Ден без тютюнев
дим", Ден за борба с
рака", Злоупотребата с
алкохол" и др.

3

800 лв.

26 МКБППМН

Община Тервел

100

30 МКБППМН

Община Тервел

100

СУ "Хр. Ботев",
ОУ "Антим I", ОУ
Инер Уил - Балчик, "Св.св. Кирил и
80 Община Балчик
Методий"
Дарители

3

Община Балчик,
300 училища

РСПАБ Балчик,
РЗИ Добрич, БЧК

15

Училища, ЦПЛР750 ОДК

Училища, ЦПЛРОДК

1000

Дейност 6 "Обучения, дискусии
22 октомври - международен
и тренинги за превенция на
агресията и насилието"
ден без насилие
Дейност 7 "Общински
инициативи за
противодействие на
17 май - Ден на спорта
наркомания и агресия"

Лектория и дскусия в
училищата
Общински спортен
празник под мото
"Заедно в спорта против агресията"

Традиционен масов крос " Не
на дрогата"

Лекоатлетически масов
крос за насърчаване на
спортни занимания в
противодействие на
употребата на
наркотици

Градско състезание "Бързи,
ловки и добри"

Състезание за ученици
от 5 и 6 клас

5

Училища, ЦПЛР300 ОДК

Училища, ЦПЛРОДК

Училища, ЦПЛРОДК

1

1000 Община Балчик

1

Община Балчик,
Училища, ЦПЛР1000 Ротари Клуб Балчик ОДК
Община Балчик,
Инер Уил Балчик

Училища в град
Балчик

Дейност *
3.2.2 Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора

Дейност 1 "Разработване и
разпространение на здравна
информация, съобразена с
нуждите на младите хора чрез
мобилизиране на младежките
информационни мрежи."

Видео послание за повишаване
на здраваната и сексуална
култура на младите хора,
инфорамационни кампании.
Участие в кампании на РЗИ и
БЧК. Изнесени часове на тема
Трафик на хора, обсъждане на
здравни проблеми в часа на
класа. Актуализиране на
дипляни и брошури, свързани
със здравната култура на
младите хора. Здравни беседи,
изнесени часове на тема
Трафик на хора.

Община град
1051 Добрич

ОМЦ "Захари
Стоянов"/СУ "Св.
св. Кирил и
Методий"/СУ "Д.
Талев"/СУ
"Св.Климент
Охридски"

5000

Дейност 2 Подобряване на
достъпа на младите хора до
подходящи за тях качествени
услуги и до съвременна научна
информация по въпросите на
сексуалното и репродуктивното
здраве, превенция на нежелана Образователни програми,
бременност и на сексуално
информационни дни за
предавани инфекции.
младежите от ромски произход
Дейност 3 "Беседи, здравни
кампании и конкурси,
Инициативи за здравно
образование"

7

198 МКБППМН

Дейност 4 "Здравни беседи"

7

МКБППМН

Дейност 5 "Изготвяне и
представяне на тематична
презентация "
Дейност 6 Семинар-обучение
„Сексуално и репродуктивно
здраве"

Дейност 7 Семинар-обучение
"Сексуална
експлоатация/трафик на хора"
Дейност 8 Обучение
"връстници обучават
връстници" по повод
Световния ден за борба със
СПИН

Изготвяне и представяне на
презентация за превенция на
болестите, предавани по полов
път пред младежи в училищна
възраст от двете средни
2бр. Презентации
училища

Община град
50 Добрич

2

НЧ "Романо дром2002"
Община Каварна,
РЗИ, Учебни
заведения
Община Каварна,
РЗИ, Учебни
заведения

Община Генерал
50 Тошево

Общински
младежки съвет;
ЦПЛР-ЦРД

20 МКБППМН

Община Тервел

200

20 МКБППМН

Община Тервел

100

20 МКБППМН

Община Тервел

200

0

Дейност 9 "Подобряване
достъпа на младие хора до
съвременна научна
информация по въпросите на
сексуалното и репродуктивното
здраве, превенция на нежелана
1 декември - Световен ден за
бременност и на сексуално
предавани инфекции"
борба със СПИН

Информационна
кампания, презентации,

За намаляване на ранните
Кампании сред
бракове и ранната бременност ромските младежи

6

Училища, ЦПЛР1000 ОДК

3

60 РЗИ, училища

РЗИ Добрич

Дейност *
3.2.3 Оперативна цел:Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора

Дейност 1 " Реализиране на
програми за стимулиране на
детския и младежкия спорт и
туризъм."

Организиране на Световен ден
на предизвикателсвото и
Световен ден на интензивното
ходене. Училищна стратегия,
планове на кл. ръководители.
Изграждане на кът за игри,
организиране на спортни
занимателни игри. Участие в
Държавни първенства,
заложени в Държавния спортен
календар.

Дейност 2. Общински спортен
празник "Да спортуваме
заедно" 2018

Организиране и провеждане на
спортен празник за младежи от
населените места на Община
Добричка с включени
дисциплини: футбол, волейбол,
тенис на маса и шах.

Община град
1418 Добрич

Насърчаване на
физическата активност
и спорта сред младите
хора

1

120 Община Добричка

ОМЦ "Захари
Стоянов"/Община
град Добрич, ОП
"Спортни
имоти"/СУ "П.
Р.Славейков"/СУ
"Д. Талев"/СУ
"Г.Ст.Раковски"

Кметства и кметски
наместничества

1 600,00

10 000 лв.

Дейност 3 Реализиране на
програми за стимулиране на
детския и младежкия спорт и
туризъм.
Дейност 4 "Осъществени
инициативи свързани със
спортуването на младежи"
Дейност 5 "Срещи, кръгли маси
и дискусии"
Дейност 6 "Осигуряване на
възможност за безплатно
спортуване"

Поощряване развитието на
младежки спортни клубове в
селата Бенковски,
Победа,Стожер, Бранище,
Дончево,
Овчарово,Стефаново и
Ст. Караджа

Насърчаване на
физическата активност
и спорта сред младите
хора

Дейност 7
Дейност 8

Общински спортен календар
Програма ,,Спортно лято"

Дейност 9

Турнири и състезания по 10
вида спорт от
общински,регионален,национа
лен мащаб,Национален ден на
спорта ,национален турнир по
лека атлетика,летни спортни
състезания и др,

Дейност 10 "Провеждане на
състезание с ученици от
начален етап на общинските
училища в гр.Генерал Тошево"

Организиране и провеждане на
състезание с ученици от
начален етап на общинските
училища в гр.Генерал Тошево 2 бр.

Дейност 11 "Провеждане на
младежки двубои в спортовете
волейбол, футбол, тенис на
маса и баскетбол"

организиране и провеждане на
младежки двубои с ученици от
прогимназиален и гимназиален
етап на общинските училища в
гр.Генерал Тошево

100 Община Добричка

Кметства и кметски
наместничества

5

400 Община Каварна

Спортни клубове

3

Община Каварна

Спортни клубове

10

350 Община Каварна

Спортни клубове

25
10

200 Ощина Шабла
100 Ощина Шабла

117 500 лв.

7 000 лв.
3 000 лв.

Ощина Шабла

8

2

Община Генерал
150 Тошево

Общински
младежки съвет;
ЦПЛР-ЦРД

600 лв.

8

Община Генерал
120 Тошево

Общински
младежки съвет;
ЦПЛР-ЦРД

1 200 лв.

Дейност 12 "Организиране и
провеждане на футболен
турнир на малки врати,
посветен на 8 април Международния ден на ромите"

Дейност 13 Общински крос"Хан Тервел"

Дейност 14 Общински турнир
по минифутбол

Дейност 15 Общински турнир
по волейбол

Дейност 16 Междуучилищен
футболен турнир

Дейност 17. Общински крос"Златна есен"

Дейност 18 Турнир по шахмат
Дейнос 19 Осигуряване
условия за развитие на
футболните клубове

Организиране и провеждане на
футболен турнир на малки
врати, посветен на 8 април Международния ден на
ромите"

1

Стимулиране и
насърчаване на
Лекоатлетическо състезание в физическата активност
8 диспицплини, отговарящо на сред учениците от
регламентите на БФА
Община Тервел
Насърчаване на
спортната активност
Състезание за младежки
сред младежите над 19
аматьорски отбори
години
Насърчаване на
спортната активност
Състезание за младежки
сред младежите над 19
аматьорски отбори
години
Стимулиране и
насърчаване на
Турнир за футболните отбори спортната активност
на училищата от община
сред учениците от
Тервел
Община Тервел
Стимулиране и
насърчаване на
Лекоатлетическо състезание в физическата активност
8 диспицплини, отговарящо на сред учениците от
регламентите на БФА
Община Тервел
Провежда се 3 пъти в годината.
Насърчаване
Есенният кръг е отворен за
шахматистите от
развитието на шаха
Североизточна България
като спорт
Насърчаване на
Финансиране на 7 футболни
спортната активност
аматьорски клуба в Община
сред младежите над 19
Тервел
години

1

Община Генерал
60 Тошево

120 Община Тервел

700 лв.

КЛА "Атлетик"

60 Община Тервел

60 Община Тервел

1 500 лв.

1 300 лв.

МКБППМН

1 300 лв.

150 Община Тервел

общински училища

1 500 лв.

120 Община Тервел

КЛА "Атлетик"

1 300 лв.

80 Община Тервел

ШК "Хан Тервел"

2 500 лв.

140 Община Тервел

футболни клубове

130 000 лв.

Дейност 20. Осигуряване
условия за развитие на
Лекоатлетически клуб
"Атлетик"

Финансиране дейността на
КЛА "Атлетик"

Дейност 21 Осигуряване
Подпомагане дейността на
условия за развитие на бойните Клуб по джудо и бойни
изкуства
изкуства
Дейност 22 "Реализиране на
общинска програма за
стимулиране на детския и
младежкия спорт и туризъм."

Дейност 23 "Подкепа на
републикански и
международни състезания за
високо спортно майсторство"

Дейност 24 "Финансова
подкрепа на спортни клубове и
сдружения за развитие на масов
спорт"

Стимулиране и
насърчаване на
спортната активност
сред учениците от
Община Тервел
Стимулиране и
насърчаване на
спортната активност
сред учениците от
Община Тервел

Общински футболен турнир

Състезания между
училищните отбори по
8 вида спорт
Състезание в памет на
треньора на ДЮШ
Джелянов

Плувен маратон "Балчик"

Регата "Добруджа Къп"

Общински ученически игри

Зимни лекоатлетически
хвърляния
Национален турнир по спортни
танци
Международенподготовката
Зумба фестивал
Финансиране
и
участието на млади спортисти
в общински, регионални,
национални и международни
състезания

11

30 Община Тервел

КЛА "Атлетик"

15 000 лв.

15 Община Тервел

Клуб по джудо

1 000 лв.

Училища, ЦПЛРОДК

2 000 лв.

400 Община Балчик

8

ДЮШ
400 "Черноморец"

Състезание по плумане
в морски води

1

60 Морски клуб

Състезание по
ветроходство в чест на
празника на Балчик

1

Община Балчик,
40 Морски клуб

Състезания по
хвърляне на чук и
копие, тласкане на
гюле.

1

Община Балчик,
500 БФЛА

По бюджета на ФК
"Черноморец"

2 000 лв.

10 000 лв.

СКЛА "Черно море2005"
1 200 лв.

Баскетболен клуб,
Шахматен клуб, Клуб
тенис на маса, Клуб по
лека атлетика, Морски
клуб, Водомоторен

5 000 лв.
бюджета на
община Балчик за
развитие на спорта

4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани институции; младежи с увреждания;
младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск
4.2.1 Оперативна цел: Интегриране на младежката политика с мерките за закрила на децата
Дейност 1 "……."
Дейност 2
Дейност 3
Дейност *
4.2.2 Оперативна цел: Осигуряване на социални услуги за младите хора в неравностойно положение

Дейност 1 "Подобряване
качеството на социалните
услуги за млади хора в
специализираните институции
и извеждането им в общността,
и осигуряване на подкрепа за
тяхното пълноценно включване
във всички области на
обществения живот."

Осигуряване подкрепа за
преодоляване на риска от
изключване чрез различни
форми - творчески ателиета,
работилници, библиотерапии и
др.

Дейност 2 "Осигуряване на
достъп до професионално
образование и обучение на
младежи в неравностойно
положение – младежи със
специални образователни
потребности, младежи в
социален риск "

Увеличен е броят на
учениците от ЦСОП с.
Кранево, които
продължават
образованието си след
7 и 10 клас. През 2018
Обучение на младежи в СУ
г. има 39 ученици в 8,
Оброчище от ЦСОП Кранево в 9,10, 11 и 12 клас на
професия кухненски работник. СУ "Хр. Смирненски".
Обучение на младежи от
Две деца от ЦНСТЦНСТДБУ Балчик в СУ "Хр. Балчик учат в 10 клас
Ботев" по специалнотта
на СУ "Хр. Ботев"
"Готвач"
Балчик

4

Община град
105 Добрич

Художествена
галерия - Добрич
РБ "Дора Габе"

100 Община Балчик

СУ "Христо
Ботев", СУ
"Христо
Смирненски"

1 500,00

Запълване на
капацитете на ЦНСТ и
Интегриране на работата на
ЦОП за осигуряване на
ЦОП, ЦНСТ и ЦСРИ с децата адекватни услуги на
и младежите в неравностойно нуждаещите се млади
положение
хора.
Дейност 3
Дейност *
4.2.3.Оперативна цел: Ограничаване на предаването на социалното изключване между поколенията
Дейност 1 "……."
Дейност 2
Дейност 3
Дейност *
5.1. Стратегическа цел: развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално
сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание
5.2.1 Оперативна цел: Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора, особено за трансгранична мобилност чрез по-пълно използване на средствата от
програмата на ЕК „ Еразъм+”
Дейност 1 "……."
Дейност 2
Дейност 3
Дейност *
5.2.2 Оперативна цел: Гарантиране правата на младите доброволци
Дейност 1 "……."
Дейност 2
Дейност 3
Дейност *
5.2.3 Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството
Дейност 1 "Насърчаване на
младежкото доброволчество"
Дейност 2 "Привличане на
доброволци за мероприятия
организирани от Община
Каварна"
Дейност 3
Дейност 4

Доброволческа акция „Да
изчистим България“.

Скаутски клуб,,Ястреб,,
Участия в скаутски лагери и
много благородни каузи

1

100 Община Добричка

10

Община Каварна
15 Община Шабла
Община Шабла

Кметства и кметски
наместничества

1 000 лв.

Спортни клубове,
Учебни заведения
1 000 лв.

Дейност 5 "Насърчаване и
подпомагане участието на
младите хора в доброволчески Благотворителни инициативи в
инициативи""
училища, ОДК и читалища

Изложби, концерти,
събиране на книги,
дрехи, капачки и др. за
подпомагане на деца и
младежи в нужда

Младежки акции за почистване Залесяване с дръвчета,
и облагородяване на населени засаждане на цветя и
места и квартали.
храсти и др.
Популяризиране на
доброволчеството чрез
местните медии
Организиране на
благотворителни базари за
Коледа и Великден

15

Община Балчик,
училища, ЦПЛР2000 ОДК, читалища

3

Община Балчик,
училища, ЦПЛР50 ОДК, читалища

Община Балчик

Община Балчик
Дейност *
6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични
ценности и стандарти
6.2.1 Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора
Концерти, спектакли,
неформални срещи,
Дейност 1 "Признаване на
инициатива "Да общуваме
приноса на инициативите на
реално, а не виртуално" неорганизираните млади хора." вечери на настолните игри.
Дейност 2 Популяризиране и
Младежки мултиплаери мултиплициране на добри
практики на младежка
неформални обучения,
гражданска активност.
уъркшопове и др.

Дейност 3 Създаване на
условия за подкрепа и
реализиране на младежки
кампании и младежки
инициативи.
Дейност 4 "Подпомагане
създаване на младежки
организации"

Подкрепа и съдействие за
реализиране на инициирани от
младежи дейности - концерти,
мотивационна
среща,представяне на стихове,
областен конкурс.

2

Община град
30 Добрич

ОМЦ "Захари
Стоянов"

Община град
18 Добрич

ОМЦ "Захари
Стоянов"

Община град
980 Добрич

ОМЦ "Захари
Стоянов"

Община Каварна

Учебни заведения

Дейност 5 "Стимулиране на
младежка активност по
актуални теми"
Дейност 6 "Насърчаване на
младежка активност по
актуални теми"
Дейност 7 "Кампания за
привличане на младежи в
актуални събития в община
Каварна"

Дейност 8"Провеждане на
ученическо младежко
самоуправление"
Дейност 9 Ученически
парламент

4

Община Каварна

Учебни заведения

1

Община Каварна

Учебни заведения

5
Провеждане на ученическо
младежко самоуправление с
участието на младежи делегати на ОбМС за
вземането на управленски
решения и запознаване с
дейността на местната власт
Дейност на ученическите
парламенти на двете гимназии
в града

Дейност 10 Участие на младите
хора в управлението на местно,
областно и национално ниво и
в гражданския контрол върху
Активизиране работата на
дейността на общинските и
държавните органи,
ученическите
Участие
на Общински
съветипо места
ученически парламент в
Дейност *

1

1

уч. Съвети в три
училища в гр. Балчик и
едно училище в с.
Оброчище
2
ученици и 1
ръководител да се

5
1

150 Учебни заведения

Община Генерал
20 Тошево
СУ "Йордан
Йовков", ПГТО
40 "Дочо Михайлов"

Балчик
200 Община Балчик,
3 ЦПЛР-ОДК

6.2.2 Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение

Община Каварна

Общински
младежки съвет;
ЦПЛР-ЦРД

500

Информационни дни за
ромското население и
обучения. Обучение на тема:
"Експлоатация на детски труд",
Кампания по повод 70 години
Дейност 1 "Популяризиране и от създаването на всеобщата
обучение по защита на правата декларация за правата на
на човека, особено по
човека. Училищна стратегия,
въпросите на правата на детето, планове на кл.ръководители.
дискриминацията,
Ден на отворените врати в
равнопоставеността между
Административен съд. Срещи
половете, трудовите права на
с инспектор от Детска
младите хора."
педагогическа стая.
Дейност 2 Обучение на
младежки лидери

Дейност 3 "Организиране и
провеждане на открити уроци
по родолюбие"

Организиране и провеждане на
открити уроци по родолюбие с
участието на известни
български историци

Дейност 4 "Организиране и
провеждане на обучение по
етикет и държавен протокол"

Организиране и провеждане на
обучение по държание и
поведение, обличане и
съобразяване с общоприетите
норми и правила

Община град
300 Добрич
Община град
20 Добрич

3

1

3

Община Генерал
60 Тошево

Общински
младежки съвет;
ЦПЛР-ЦРД

1

Община Генерал
25 Тошево

Общински
младежки съвет;
ЦПЛР-ЦРД

40 Община Тервел

ЦПЛР "Малкият
принц"

200 Община Балчик

Училищата в
Община Балчик

Организиране и провеждане на
дебати между ученици от
гимназиален етап

Дейност 5 "Клуб Дебати"
Дейност 6 Запознаване на
младите хора с публичните
институции и с правата им като
част от местната общност и
като граждани на Република
Обучения за правата на
България и на Европейския
съюз.
младите хора и местната власт.

Организирани
посещения на ученици
от гимназиален етап в
Общинска
администрация, Ден на
отворените врати

НЧ "Романо дром2002"/ОМЦ
"Захари
Стоянов"/СУ
"П.Р.Славейков"/С
У"Л.Каравелов"/С
У "Св. Кл.
Охридски"
НЧ "Романо дром2002"

5

500 лв.

Празник "Ден на Европа" с
младите хора

В училищата се
оргаинзира честване
"Ден на Европа" с
викторини,
презентации и
концерти

Община Балчик,
Училища, ЦПЛР1000 ОДК

7
Дейност *
6.2.3 Оперативна цел: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на
национално, регионално, областно и общинско ниво.
Дейност 1 "Мобилизиране на
участието на младите хора в
управлението на местно,
областно и национално ниво и
в гражданския контрол върху
дейността на общинските и
държавните органи,
включително и чрез кампании
за връщане на доверието на
младите хора в
администрацията."

Насърчаване развитието и
устойчивост на Консултативен
съвет към ОМЦ "Захари
Стоянов". Ден на училищното
самоуправление. Запознаване
на ученици от XII клас с
институциите.

Еко акция по време на
Младежки лагер "Нека ни е
Дейност 2 Стимулиране на
Еко". Училищна стратегия,
участието на младите хора и
планове на кл. ръководители.
техните организации в
Участие в инициативи на
опазването, подобряването и
местно и национално ниво.
управлението на природното
Участие в инициативи на
богатство.
местно и национално ниво.
Неформални обучения
"Безопасни младежки
пространства", "Свобода и
Дейност 3 Организиране на
насилие", "Експлоатация на
кампании и инициативи по
детски труд", кампания
актуални теми и в изпълнение "Декларацията във всеки
на политиките на Европейския джоб", изложба "Човешките
съюз, Съвета на Европа и ООН права", популяризиране на
по отношение на младите хора. акция "Добавете гласа си"

Община град
70 Добрич

ОМЦ "Захари
Стоянов"/СУ "Д.
Талев"/СУ "Св. Кл.
Охридски"

Община град
471 Добрич

СУ
"П.Р.Славейков"/О
МЦ "Захари
Стоянов"/СУ "Д.
Талев"/СУ "Св. Кл.
Охридски"

Община град
959 Добрич

ОМЦ "Захари
Стоянов"

Дейност 4 "Осигуряване на
възможности в инициативи
свързани с екологията и
управлението на природното
богатство"
Дейност 5 "Диспути, кръгли
маси, беседи и конкурси,
презентации"
Дейност 6 "Вземане на участие
и формиране на гражданско
съзнание в младежите чрез
участване като слушатели в
сесии на Общински съвет
Генерал Тошево"

Дейност 7 "Представителство
на общинско ниво"
Дейност 8. Стимулиране на
участието на младите хора и
техните организации в
опазването, подобряването и
управлението на природното
богатство.

Участие като слушатели в
сесии на общински младежки
съвет и формиране на активно
гражданско съзнание

2

Съвместно заседание на ОбС
Балчик и Общински
ученически парламент

Общински ученически
парламент и неговите
комисии
Международен ден на
Земята, Европейски и
световен ден на Черно
Провеждане на инициативи и море", Ден на гората,
акции, почистване и опазване Да изчистим
на природата
Участие
в организираните от Регистрация
България…" ви ЕК
др. на
Европейската комисия събития ОУ "Антим 1" и ЦПЛР-

2

35 Община Каварна

Учебни заведения,
НЧ "Съгласие1890"

6

70 Община Каварна

Учебни заведения,
НЧ "Съгласие1890"

2

община Генерал
20 Тошево

Общински
младежки съвет;
ЦПЛР-ЦРД

1

ОбС Балчик, ЦПЛР80 ОДК

30
20

Община Балчик,
училища, ЦПЛР1000 Община
ОДК
Балчик,
500 училища, ЦПЛР-

Дейност *
7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
7.2.1 Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация и на младите хора в малките населени места и селските райони
Дейност 1 "Осигуряване на
възможности на достъп до
интернет".

Дейност 2 "Мобилизиране на
екипите за обхват за превенция Включване на местните
на ранното отпадане от
кметства в дейностите с
училище"
родителите

Община Каварна
Организиране на
срещи с родители на
деца в риск от отпадане
в селата и ромските
махали на Балчик и
Оброчище

10

Община Балчик,
300 кметства, училища

Читалища

Дейност 3 "Дофинансиране на
читалищата като средища за
информация, неформално
обучение, културно изразяване
и гражданско участие в малките
населени места и селските
райони.
Дейност *

Обогатяване на читалищните и
библиотечните дейности
според интересите и
потребностите на младите хора
в селата

Поддържане нивото на
компютърните
кабинети по "Глобални
библиотеки" в 6
читалища в общината.

Община Балчик,
кметства, училища

318612

7.2.2 Оперативна цел: Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местното развитие
Дейност 1 "Активно
Разработване на проекти в
включване на чладите хора в
читалищата, насочени към
проектите и инициативите на приобщаване на младите към
Община Балчик
МИГ Балчик-Ген. Тошево"
местното развитие"
Дейност 2
Дейност 3
Дейност *
7.2.3 Оперативна цел: Повишаване на икономическата активност и създаване на възможности за професионална реализация на младите хора в малките населени места и
селските райони
Дейност 1 "……."
Дейност 2
Дейност 3
Дейност *
8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в междукултурното и международното младежко
общуване
8.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог

Дейност 1 "Насърчаване и
подпомагане на опознаването
на отделните етнически
общности и техните култури за
стимулиране на толерантност,
разбирателство и
взаимодействие между
общностите."

Осъществяване на
образователни програми и
проекти за публична изява на
културата на различните
етноси чрез участието им в
комплексни културни
програми и реализиране на
събития

Община град
6150 Добрич

РИМ - Добрич
читалища
ХГ Добрич

12 000,00

"Участие на младежки танцови
и певчески групи на
Дейност 2 "Подкрепа за млади национални и международни
таланти"
фестивали"

Развитие на таланта,
творческите умения и
културното изразяване
на младите хора

5

40 Община Добричка

Народни читалища

Дейност 3 "Провеждане на
Провеждане на концерт,
концерт, посветен на 8 април - посветен на 8 април Международния ден на ромите" Международния ден на ромите

1

1

Община Генерал
100 Тошево

ЦПЛР-ЦРД

Дейност 4 "Провеждане на
седмица на толерантността"

1

1

Община Генерал
30 Тошево

ЦПЛР-ЦРД

40 МКБППМН

Община Тервел

Дейност 5."Семинар-обучение
Толерантност"

Дейност 6 "За междукултурно
младежко общуване"

Организиране на кръгла маса
на тема"Бъди толерантен"
Провежда се с ученици от
прогимназиален етап на
образование
Международен ден на
ромите, Баба Марта,
осми март, Великден,
Съвместно честване на
Коледа, Традиционни
народни и религиозни
празници на селата и
празници кампания "Аз съм Срещи,
Национална
др.
състезания,
тук, мога зда ти бъда приятел" изложби и др. на деца

40
150

Община Балчик,
8000 кметства
Соник старт

училища, читалища
Община Балчик

1 500 лв.

100 лв.

13 000 лв.

Дейност *
8.2.2. Оперативна цел: Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни и европейски младежки движения
Дейност 1 "……."
Дейност 2
Дейност 3
Дейност *
9.1. Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция на правонарушенията, извършени от
млади хора
9.2.1. Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организиции и медиите в превенцията на правонарушенията, извършвани от младежи

Въведени ефективни
мерки за превенция и
въздействие по
отношение на младежи
Дейност 1 "Организиране на
правонарушители, и
информационни и
процедури, които
Обучение на тема: "Прилагане гарантират техните
образователни кампании за
превенция на
на разширената методика за
права и се съобразяват
правонарушенията, извършвани ограничаване на агресията и
с техните възрастови
от млади хора".
насилието".
особености
Дейност 2 "Проведени
образователни дейности с
учениците-лекции, беседи,
презентации на теми свързани с
превенции на
правонарушенията"
Дейност 3"Работа с младежиправонарушители"
Дейност 4"Съвместни
инициативи със спортните
клубове за превенция на
спортното хулиганство"

Дейност 5 "МКБППМН"
Дейност 6 "Провеждане на
информационни и
образователни кампании за
превенция на
правонарушенията, извършвани
от млади хора."

Чрез календара за младежки
дейности се дофинансира
превантивната дейност на
МКБППМН

Превантивна дейност

Посещения на ученици от СУ
"Христо Ботев", ОУ "Св.св.
Кирил и Методий" и ОУ
"Антим 1" в Районен съд
Балчик от МКБППМН в
Обучения
училищата

Лекции от районния
съдия за учениците,
свързани с
правонарушенията от
млади хора на
Организиране
инициативи в

4

МКБППМН към
46 Община Добричка

Сдружение Бизнес
агенция,училища

3

350 МКБППМН

1

30 МКБППМН

Община Каварна,
Учебни заведения,

7

50 МКБППМН

Община Каварна,
Учебни заведения,

МКБППМН

2
6

Районен съд,
80 училища
МКБППМН,
300 училища

Дейност *
9.2.2. Оперативна цел: Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи

Община Тервел

Община Балчик
Община Балчик

4 000 лв.

1 500 лв.

Дейност 1 "Инициативи на
младежи от училищата на
община Каварна свързани с
превенция на младежките
правонарушения".

3

30 МКБППМН

Срещи на представители на РУ
Дейност 2 "Превантивна
на МВР с ученици и млади
работа на правоохранителните хора заопазване на
органи с младите хора"
обществения ред и сигурност

6

РУ на МВР,
400 училища

Община Балчик

12

РУ на МВР,
300 училища

Община Балчик

Откриване на второ
Продължаване на
Детско полицейско
практическата работа на
управление в училище
Детско полицейско управление "Хр. Ботев"

Община
Каварна,Училища

Дейност 3
Дейност *
9.2.3. Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора
Инспекторите от КАТ
Дейност 1. "Организиране на
да обучават всички
РУ на МВР - КАТ,
програми за пътна безопасност Кампании за обучения по
ученици по класове два
в училищата."
пътна безопасност в училищата пъти годишно по
120
2500 училища
Дейност 2
Дейност 3
Дейност *

Община Балчик

