ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗА 2020 Г.
(приет с Решение № 54/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец)
№

Дейности

Срок за реализация

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

Приоритет I. 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.
1.2. Оперативни цели:
1.2.1. Оперативна цел: Улесняване на прехода от образование към заетост.
Задача 1: Подобряване на качеството на средното и висшето образование и неформалното обучение, както и насърчаване на ученето през целия
живот, в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез:
1.1. Осигуряване на чиракуване
през цялата година
1.НП "За заетост и обучение
Агенция по
Държавен
*бр. обхванати
и стажуване.
(програмата е за
на хора с трайни увреждания". заетостта,
бюджет
млади хора в
период от две
неравностойно
Община Лясковец
години)
положение
за период от девет
2.Програма „Старт на
Агенция по
Държавен
*бр. обхванати
месеца, за 2020 г. в
кариерата“.
заетостта,
бюджет
млади хора до
Община Лясковец
29г.
Община Лясковец,
предстои да се
фирми
наемат 2 бройки
шест месеца
3.Регионална програма за
Агенция по
Държавен
*бр. обхванати
заетост на Област Велико
заетостта,
бюджет
млади хора до
Търново 2020 г.
Община Лясковец
29г.
обучение – 2 месеца
4. Проект „Нови умения, нови
КНСБ
КНСБ
*бр. обхванати
възможности“ КНСБ , спец.
Община Лясковец
млади хора
субсидирани бройки
„Социален асистент за
Агенцията по
– 3 месеца
подпомагане на възрастни
заетостта
хора“ обхваща учебен курс
300 учебни часа и после има
субсидирана заетост до 2 бр.
1.2. Засилване на ефективността
ежегодно (със срок
Създаване на професионални
СУ „Максим
Държавен
*брой обучени
на връзките между
на обучение от 2 до 4 паралелки за ранна
Райкович“ –
бюджет
младежи в
образователните и обучителните
години)
подготовка и насоченост на
(делегиран за
професионалните
гр. Лясковец,
институции и бизнеса за
учащите се към определени
паралелки за
ОбУ „П.Р.Славейков“ училищата)
улесняване на прехода от
професии.
ранна подготовка
с. Джулюница
образование към заетост.
и насоченост на
учащите се към
определени
професии.
1.3 . Насърчаване на
до месец август
1.
Международни проекти СУ „Максим
Финансирани
*брой участващи
изследователския интерес на
2020 г.
по програма „Еразъм+“
Райкович“ –
по програма
младежи
учениците и студентите чрез
гр. Лясковец
на ЕС

№

Дейности

участие в различни проекти.

Срок за реализация

до края на 2021 г.

период от 15.10.2019
– 14.10.2021 г.

1.4. Осигуряване на достъп до
професионално образование и
обучение на младежи в
неравностойно положение –
младежи със специални
образователни потребности,
младежи в социален риск или

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

“Water is life”
Спортен проект
проект № BG05M2ОP0012.012-0001 „Образование за
утрешния ден“.
Проект “Together against school
violence”
“Заедно срещу насилието в
училище”

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

СУ „Максим
Райкович“ –
гр. Лясковец

Финансирани
по програма
на ЕС

*брой участващи
младежи

НУ „Цани Гинчев“ –
гр. Лясковец

Финансирани
по програма
на ЕС

Община Лясковец,
училища и
читалища на
територията на
община Лясковец,
НПО-та
Читалище
„Напредък 1870“ –
гр. Лясковец

Финансирани
по програма
на ЕС
и други
донори

*брой издадени
наръчници
*бр. разработени
и издадени online детски
книжки
*брой участващи
младежи

Бюджет на
читалищата

*брой участващи
млади хора

през цялата година

2. Младежки програми и
проекти

през цялата година

3. Дейности, инициативи
проекти:

шест месеца

проект „Работилница за
традиционен местен бит и
култура“;

Читалище
„Напредък 1870“ –
гр. Лясковец

Финансирани
по програма
ПРСР мярка
МИГ01

*брой участващи
млади хора

седем месеца

проект „Библиотеката –
пространство между виртуално
и реално“

Читалище
„Напредък 1870“ –
гр. Лясковец

*брой участващи
млади хора

през цялата година

1. На територията на община
Лясковец в трите училища има
учениците със СОП.

СУ "Максим
Райкович",
гр. Лясковец,
НУ "Цани Гинчев"
гр. Лясковец,
ОбУ "П.Р.Славейков"
с. Джулюница

Финансирани
по програма
ПРСР мярка
МИГ7.2
бюджетите на
училищата на
територията
на община
Лясковец

*бр. млади хора в
риск с осигурен
достъп до
професионално
образование и
обучение
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№

Дейности

преждевременно напуснали
образователната система.

Срок за реализация

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

през цялата година
2. НП "За заетост и обучение
Агенция по
Държавен
*бр. обхванати
(програмата е за
на хора с трайни увреждания". заетостта,
бюджет
млади хора в
период от две
неравностойно
Община Лясковец
години)
положение
Задача 2: Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие на младите български специалисти в държавната и
общинска администрация чрез:
2.1.Създаване на възможности за
за период от девет
1. Програма „Старт на
Агенция по
Държавен
*бр. обхванати
стажове в държавната и общинска месеца, за 2020 г. в
кариерата“.
заетостта,
бюджет
млади хора до
администрация на студенти от
Община Лясковец
29г.
Община Лясковец,
висшите училища.
предстои да се
фирми
наемат 2 бройки
обучение – 2 месеца
2. Проект „Нови умения, нови
КНСБ
КНСБ
*бр. обхванати
субсидирани бройки
възможности“ КНСБ , спец.
Община Лясковец
млади хора
– 3 месеца
„Социален асистент за
Агенцията по
подпомагане на възрастни
заетостта
хора“ обхваща учебен курс
300 уч. часа и после има
субсидирана заетост до 2 бр.
Задача 3: 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.
СУ „Максим
Създаване на професионални
ежегодно (със срок
3.1. Разширяване на достъпа до
*брой обучени
Държавен
Райкович“ –
на обучение от 2 до 4 паралелки за ранна
услуги за професионално
младежи в
бюджет
гр. Лясковец,
подготовка и насоченост на
години)
ориентиране
професионалните
(делегиран за
учащите се към определени
паралелки за
ОбУ „П.Р.Славейков“ училищата)
професии.
ранна подготовка
и Общински
с. Джулюница
и насоченост на
бюджет
учащите се към
определени
професии.
Оперативна цел 1.2.2: Насърчаване на икономическата активност на младите хора
Задача 1. Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развитие на собствен бизнес.
Задача 2. Насърчаване на млади хора с изключителни постижения в областта на иновациите и промотиране на техните успехи.
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№

Дейности

Срок за реализация

Задача 3. Подпомагане на млади
хора със съответно образование и
иновативни бизнес идеи да
започнат собствен
високотехнологичен бизнес, за
създаване на технологични
фирми.

24.04.2017 –
24.04.2020 г.

Задача 4. Развитие на мрежа от
бизнес центрове и бизнес
инкубатори за предлагане на
услуги за целенасочена подкрепа
на млади предприемачи.

24.04.2017 –
24.04.2020 г.

Задача 5. Популяризиране на
социалното предприемачество
сред младите хора.

01.05.2020 –
31.12.2021 г.
01.01.2020 г. –
30.06.2023 г.

Задача 6. Осигуряване на
възможности за придобиване на
трудов стаж на безработни
младежи, завършили основно,
средно или висше образование, с
цел улесняване на прехода между
образование и заетост чрез
средствата от Оперативната
програма „Развитие на човешките
ресурси” по Европейския

за период от девет
месеца, за 2020 г. в
Община Лясковец
предстои да се
наемат 2 бройки

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

Проект „Мрежа за зелени
работни места“ – насърчаване
на екотуризъм и биологично
земеделие, както новаторски
механизми за заетост и
устойчиво местно развитие в
селските райони в областта на
Румъния-България, предстои
да се създаде един бизнес
инкубатор.
Проект „Мрежа за зелени
работни места“ – насърчаване
на екотуризъм и биологично
земеделие, както новаторски
механизми за заетост и
устойчиво местно развитие в
селските райони в областта на
Румъния-България, предстои
да се създаде един бизнес
инкубатор.
1.Проект „Създаване на
устойчива заетост в
публичните услуги на Община
Лясковец“;
2.Мерки за кандидатстване от
МИГ „Лясковец - Стражица“

Община Лясковец

Програма за
*брой млади хора
трансгранично
сътрудничество
Interreg V-A
Румъния България 20142020

Община Лясковец

Програма за
*брой бизнес
трансгранично инкубатори
сътрудничество
Interreg V-A
Румъния България 20142020

Община Лясковец

ОПРЧР

*брой
инициативи и
кампании

ПРСР
ОПРЧР

1.Програма „Старт на
кариерата“.

Агенция по
заетостта, Община
Лясковец, фирми

*брой
инициативи и
кампании
* бр. приети
проектни идеи за
годината
*бр. обхванати
млади хора
до 29 г.
*стимулиране на
работодателите
за осигуряване
на работа на
младежи и хора в
неравностойно
положение

Държавен
бюджет
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№

социален фонд.

Дейности

Срок за реализация

обучение – 2 месеца
субсидирани бройки
– 3 месеца

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

2. Проект „Нови умения, нови
КНСБ
КНСБ
*бр. обхванати
възможности“ КНСБ , спец.
Община Лясковец
млади хора
„Социален асистент за
Агенцията по
подпомагане на възрастни
заетостта
хора“ обхваща учебен курс
300 уч. часа и после има
субсидирана заетост до 2 бр.
Оперативна цел 1.2.3: Успешно съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора.
Задача 1. Развитие на гъвкави форми на заетост на младите хора - споделяне на едно работно място, работа на непълно работно време, ротация на
работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.
Задача 2. Създаване на условия за баланс между професионалния и личния живот.
Задача 3. Продължаване на системните политики за равнопоставеност между половете в пазара на труда, в икономическия, обществения и семейния
живот.
Приоритет ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
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. Оперативни цели
2.2.1. Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора
Задача 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.
Задача 2. Организиране на
в рамките на 2020 г.
1. Провеждане на
Община Лясковец,
Общински
*бр. общински
национални, регионални,
информационна кампания сред МКБППМН,
бюджет,
кампании
учениците по проблема за
училищните
МКБППМН
областни и общински
информационни кампании,
трафика на хора и деца.
ръководства
насочени към младите хора.
в рамките на 2020 г.
2. Информационна кампания
Община Лясковец,
Общински
*бр. общински
за безопасно сърфиране в
МКБППМН,
бюджет,
кампании
интернет. Разпространение на
училищните
МКБППМН
информационни материали.
ръководства
*бр. общински
февруари - март
3. Групов тренинг за
Община Лясковец,
Общински
кампании
2020 г.
безконфликтно поведение и
МКБППМН,
бюджет,
общуване. /предстои да се
училищните
МКБППМН
проведат с един трети и един
ръководства, ЦОП пети клас/
гр. Лясковец
Задача 3. Запознаване на
в рамките на цялата
Дейности от страна на НПО
НПО, училищните
*бр. кампании
младите хора с публичните
година
сектора и младежкия
ръководства
парламент
институции и с правата им като
част от местната общност и като
граждани на Република България
и на Европейския съюз.
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№

Дейности

Срок за реализация

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

Оперативна цел 2.2.2.: Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на
конкретните потребности и особености на младежката възраст.
Задача 1. Подобряване на
през цялата година
1. Безплатен интернет достъп
Читалище
делегиран
*бр. млади хора с
достъпа на младите хора до
/Компютрите за осигуряване
"Напредък - 1870"
бюджет от
достъп до
на безплатният достъп са от
гр. Лясковец
Министерство
интернет на
интернет.
програма "Глобални
на културата
възраст от 15 до
библиотеки България",
/бюджета на
29 г.
финансирането е било от
Читалище
фондация "Бил и Мелинда
"Напредък Гейт", с договор в
1870" - град
партньорство с Читалище
Лясковец/
"Напредък - 1870" - град
Лясковец и Община Лясковец./
през цялата година
2. Изграждане и предоставяне
Община Лясковец
Изпълнителна *бр. млади хора с
на интернет на обществени
агенция за
достъп до
места на територията на
иновации и
интернет на
Община Лясковец. Wi-fi
мрежи (INEA)
възраст от 15 до
услуга.
29 г.
през цялата година
3. Изграждане и предоставяне
Община Лясковец
Общински
*бр. млади хора с
на безплатен безжичен Wi – Fi
бюджет
достъп до
достъп до интернет в
интернет на
централните зони около
възраст от 15 до
сградите на кметствата в петте
29 г.
населени места на община
Лясковец – селата Драгижево,
Джулюница, Добри дял,
Мерданя и Козаревец
Задача 2. Подобряване на
през цялата година
1. Електронен каталог на
Читалище
делегиран
*бр. млади хора с
достъпа на младите хора до
библиотечният фонд в
"Напредък - 1870"
бюджет от
достъп до
електронното съдържание в
библиотеката към "Читалище
гр. Лясковец
Министерство
електронни
напредък - 1870"
на културата
библиотеки и
обществените библиотеки в
/бюджета на
интернет на
България.
възраст от 15 до
Читалище
"Напредък 29 г.
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№

Дейности

Срок за реализация

през цялата година

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

2. Национален електронен
Читалище
1870" - град
*бр. млади хора с
каталог "COSBISS" за
"Напредък - 1870"
Лясковец/
достъп до
съдържанието на
гр. Лясковец
електронни
библиотечните фондове на
библиотеки и
библиотеките в страната.
интернет на
Платформата е обществено
възраст от 15 до
достъпна
29 г.
2.2.3. Оперативна цел: Стимулиране на неформалното обучение сред младите хора.
Задача 1. Разширяване на
седем месеца
Проект „Библиотеката –
Читалище
Програма
*брой участващи
възможностите за неформално
пространство между виртуално „Напредък 1870“ –
ПРСР мярка
млади хора
обучение на младите хора чрез
и реално“. Интерактивно
гр. Лясковец
МИГ7.2
обучение, неформално учене
публично подпомагане и
предлагане на услуги за
разширяване на знанията, опита
и уменията на млади хора.
Задача 2. Популяризиране
седем месеца
Проект „Библиотеката –
Читалище
Програма
*брой участващи
формите на неформалното
пространство между виртуално „Напредък 1870“ –
ПРСР мярка
млади хора
и реално“. Интерактивно
гр. Лясковец
МИГ7.2
обучение.
обучение, неформално учене
Задача 3. Разширяване на
Младежка заетост в селските
Община Лясковец и
Програма
* бр. млади хора
достъпа до програмата „Еразъм+”
райони.
Сдружение
"Еразъм+"
живеещи в малки
на младите хора, особено на
"Младежи за
градове и малки
живеещите в малките градове и
развитие на
населени места
селските райони.
Лясковец"
(села)
2.2.4. Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.
Задача 1. Подобряване на възможностите за реализация на социалните и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси и
стимулиране на инициативността, младежкото творчество и изява чрез:
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№

Дейности

Срок за реализация

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

1.1.

Подкрепа на младите
дебютанти в изкуствата и
в различните културни
индустрии.

през цялата година

В културният календар на
Община Лясковец за периода
01.01-31.12.2020 г. са
предвидени средства за
дофинансиране на
читалищната дейност, която
ще подпомогне дейността на
читалищата на територията на
община Лясковец.

Община Лясковец,
Читалище
"Напредък 1870" гр. Лясковец,
Читалище
„Пробуждане-1896”
с. Джулюница,
Читалище
„П.Р.Славейков 1903” с. Добри дял,
Читалище “Развитие
- 1894”
с. Драгижево,
Читалище
“Земеделец - 1899”
с. Козаревец,
Читалище “Развитие
- 1902”
с. Мерданя

Държавен
бюджет
Общински
бюджет

1.2.

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

през цялата година

Към всички читалища в
Община Лясковец
функционират младежки
групи, които имат изяви на
общинско, областно,
национално и международно
ниво. НЧ "Напредък-1870" - ТС
"Лудо младо", ТШ "Ритъм", ДВГ
"Звънчета", ТС "Мелпомена",
ДМШ, ДГНП "Сорина", Клуб
"Млад етнограф"; НЧ
"Пробуждане-1896",
с. Джулюница - ТК "Палитра";
НЧ "Земеделец-1899",
с. Козаревец - Детска
творческа работилница; НЧ
"Развитие-1894", с. Драгижево

Община Лясковец и
Читалищата на
територията на
община Лясковец

Общински
бюджет

Индикатори

*бр.
подпомогнати
читалища
*бр. обхванати
млади хора в
различни
дейности и
инициативи на
читалищата от
малки градове на
възраст от 15 до
29 г.
*бр. обхванати
млади хора в
различни
дейности и
инициативи на
читалищата от
малки населени
места (села) на
възраст от 15 до
29 г.
*бр. инициативи
и програми
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№

Дейности

Срок за реализация

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

Задача 2. Насърчаване и подпомагане на развитието на талантливите млади хора в областта на изкуството, науката, спорта чрез:
2.1.
Улесняване на достъпа до
Дигитални компетенции за
Община Лясковец и
Програма
*бр. мерки и
нови технологии
младежи.
Сдружение
"Еразъм+"
услуги за
"Младежи за
улесняване на
развитие на
достъпа до нови
Лясковец"
технологии
2.2.
Подкрепа на младите
таланти с интерес към
хуманитарните,
инженерните и точните
науки
Задача 3. Развитие на българското младежко музикално движение в съответствие с европейските стандарти.
Задача 4. Подпомагане развитието на млади български творци и участието им в европейския и световния културен обмен.
Приоритет III. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
3.1. Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора
3.2. Оперативни цели
3.2.1. Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора
Задача 1. Насърчаване и
месец декември
Информационна кампания
Община Лясковец,
Общински
*бр. срещи
подпомагане на сътрудничеството 2020 г.
сред учениците по повод
МКБППМН,
бюджет,
*бр. участници
Световният ден за борба
училищните
МКБППМН
между младежките работници,
срещу СПИН 01 декември ръководства на
здравните специалисти,
беседи и анкета.
територията на
младежките и спортните
община Лясковец
организации за утвърждаване на
здравословен начин на живот
сред младите хора.
Задача 2. Осигуряване на
през цялата година
Спортните мероприятия
Община Лясковец,
Общински
*бр. инициативи
ефективно прилагане сред
организирани от общинска
кметствата по
бюджет
и кампании
администрация Лясковец с
населените места и
младите хора на насоките на ЕС
за физическата дейност, особено
участието на млади хора
др.
сред младежите с увреждания.
3.2.2. Оперативна цел 3: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора
Задача 1. Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на здравето, спорта и физическата активност.
Задача 2. Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия спорт и туризъм.
Задача 3. Мотивационни и информационни кампании за повишаване на спортната култура на младите хора.
Приоритет IV. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
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. Оперативни цели
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№

Дейности

Срок за реализация

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

4.2.1. Оперативна цел: Синхронизиране на младежката политика за лица в неравностойно положение с политиките за закрила на детето
Задача 1. Развитие на социални
през цялата година
1.НП "За заетост и обучение
Агенция по
Държавен
*бр. обхванати
услуги (включително от типа
(програмата е за
на хора с трайни увреждания". заетостта,
бюджет
млади хора в
период от две
неравностойно
подкрепа, придружаване,
Община Лясковец
години)
положение
менторство), подходящи за млади
хора на възраст от 18 до 25
години в риск и
синхронизирането им с
политиките в областта на закрила
на детето.
4.2.2. Оперативна цел: Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното включване на младежите в риск, повишаване
на качеството на социалните услуги за младите хора в неравностойно положение.
Задача 1. Насърчаване на сътрудничеството между социалните работници, младежките работници и младежките лидери за приобщаване на младите
хора в риск от социално изключване.
Задача 2. Подпомагане на
през цялата година
1. НП "За заетост и обучение
Агенция по
Държавен
*бр. обхванати
социалната адаптация и
(програмата е за
на хора с трайни увреждания". заетостта,
бюджет
млади хора в
период от две
неравностойно
повишаване на пригодността за
Община Лясковец
години)
положение
заетост на младежите в
неравностойно положение.
2. ОП "Развитие на човешките
Агенция по
Държавен
*бр. обхванати
ресурси" по проект
заетостта,
бюджет
млади хора в
"Обучение и заетост".
Община Лясковец
неравностойно
Обучение и заетост на хора с
положение
трайни увреждания с на 50%
ТЕЛК с намалена
работоспособност.
Приоритет V. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
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. Оперативни цели
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 „ Европейски корпус за солидарност”.
Задача 1. Насърчаване и
в рамките на
Създаване на клуб на БМЧК:
Областен съвет на
Областен
*бр. обхванати
подпомагане на участието на
годината
Първа до лекарска помощ,
БЧК гр. Велико
съвет на БЧК
млади хора
социално помощна дейност,
Търново
гр. Велико
българските младежи в
международното младежко
здравна просвета.
СУ „Максим
Търново,
Общински
Райкович“
доброволчество.
Община Лясковец
бюджет,
МКБППМН
МКБППМН
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№

Дейности

Срок за реализация

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

5.2.2. Оперативна цел: Гарантиране правата на младите доброволци
Задача 1. Осигуряване на
в рамките на
Създаване на клуб на БМЧК:
подходящо обучение и
годината
Първа до лекарска помощ,
социално помощна дейност,
квалификация за младите
здравна просвета.
доброволци, свързани с
извършваните от младежите
доброволчески дейности.

Отговорна
институция

Областен съвет на
БЧК гр. Велико
Търново
СУ „Максим
Райкович“
Община Лясковец
МКБППМН

Финансиране
на дейността

Областен
съвет на БЧК
гр. Велико
Търново,
Общински
бюджет,
МКБППМН

Индикатори

*бр. обхванати
млади хора

5.2.3. Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството
Задача 1. Удостоверяване и признаване на обучението, опита и уменията, получени от младите хора по време на доброволческата дейност.
Задача 2. Въвеждане и
октомври 2019 – май
Подпомагане на равния достъп НУ "Цани Гинчев" Сдружение
*бр. добри
поддържане на добри практики за 2020 година
до образование и личностното
гр. Лясковец,
"ЗОВ
практики
развитие на учениците в НУ
Сдружение "ЗОВ
България"
управление на млади доброволци
"Цани Гинчев" - град
България"
за набиране, обучение,
Лясковец. Индивидуална
стимулиране, наблюдение и
подкрепа на ученици от НУ
оценка, както и за признание на
"Цани Гинчев" - град
постиженията им.
Лясковец, осъществяване от
студенти във ВТУ "Св. св.
Кирил и Методий"
Задача 3. Установяване на стандартите за младежкото доброволчество и на публичен контрол в защита на младите доброволци.
Задача 4. Насърчаване на младежкото доброволчество от държавата и общините.
Приоритет VI. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
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.Оперативни цели
6.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.
Задача 1. Насърчаване и
през цялата година
Участие на младите хора
Община Лясковец,
Общински
*бр. добри
подпомагане на развитието на
живеещи на територията на
училищните
бюджет
практики
младежките организации от
Община Лясковец в честване на ръководства,
детските градини
държавата, общините, бизнеса и
годишнини от рождението и
смъртта на националните ни
обществото.
герои, Националният празник,
Общинският празник за 2020 г.
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№

Дейности

Срок за реализация

Задача 2. Признаване на
приноса на инициативите на
неорганизираните млади хора.

юни месец 2020 г.

Задача 3. Популяризиране и
мултиплициране на добри
практики на младежка
гражданска активност.

през цялата година

Задача 4. Създаване на условия
за подкрепа и реализиране на
младежки кампании и младежки
инициативи.

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

На официалния празник на
град Лясковец – Петровден,
кметът на Община Лясковец
присъжда Общинска
ученическа награда, с която се
награждават за първо, второ и
трето място в четири области –
български език и литература,
науки, изкуство и спорт.
Наградата е за годишните им
постижения и се дава на
учениците, представили
отлично през учебната година
своите училища и Лясковец в
различни състезания,
конкурси, фестивали.
Годишната награда се връчва
лично от кмета на Община
Лясковец, а материалният й
израз е грамота и парично
поощрение.
Фонд за подкрепа на местни
инициативи - Лясковец,
община Лясковец за 2020 г.

Създаване на Консултативен
съвет за младежки политики
към Кмета на Община
Лясковец

6.2.2. Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

Община Лясковец,
училищните
ръководства,
спортни клубове,
клубове по
интереси,
Читалища,
граждани

Общински
бюджет

*бр. добри
практики

Община Лясковец,
НПО, читалища,
етажна собственост,
осъществяващи
дейността си на
територията на
Община Лясковец
Община Лясковец и
Консултативен
съвет за младежки
политики към Кмета
на Община
Лясковец

Общински
бюджет

*бр.
информационни
дейности
*бр. въведени
добри практики

Национални
програми и
други донори

*бр. програми
*бр. инициативи
*бр. обхванати
млади хора на
възраст от 15 до
29 г.
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№

Дейности

Срок за реализация

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

Задача 1. Популяризиране и
в рамките на 2020 г.
Що е то "дискриминация" и
Община Лясковец,
Общински
*бр. кампании
обучение по защита на правата
представяне на институцията
МКБППМН,
бюджет,
*бр. обхванати
"Комисия за защита от
училищните
МКБППМН
млади хора на
на човека, особено по въпросите
дискриминация" - лекция от
ръководства на
възраст от 15 до
на правата на детето,
регионалният представител на
територията на
29 г.
дискриминацията,
комисията
община Лясковец
равнопоставеността между
половете, трудовите права на
младите хора.
Задача 2. Обучение на младежки лидери
6.2.3. Оперативна цел 3: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката
на секторните политики на национално, регионално, областно и общинско ниво.
Задача 1. Мобилизиране на
октомври 2020 г.
Ден на отворените врати в
Община Лясковец
Общински
*бр. инициативи
участието на младите хора в
Община Лясковец
бюджет
*бр. обхванати
млади хора
управлението на местно, областно
участващи в
и национално ниво и в
различни
гражданския контрол върху
инициативи на
дейността на общинските и
възраст от 15 до
държавните органи, включително
29 г.
и чрез кампании за връщане на
доверието на младите хора в
администрацията.
Задача 2. Насърчаване на създаването и развитието на младежко представителство чрез:
2.1.
Установяване на гаранции
за демократично
устройство,
представителност и
публичност.
2.2.
Подпомагане на младежко
представителство от
държавата и общините.
2.3.
Осигуряване на
представителство на
младите хора на
национално, регионално,
областно и общинско ниво
във вземането,
изпълнението и оценката
на решения, касаещи
младите хора.
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№

Дейности

Срок за реализация

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

Задача 3. Стимулиране на участието на младите хора и техните организации в опазването, подобряването и управлението на природното богатство.
3.1.
МИГ01 "Проучвания и
01.01.2020 –
Финансиране на дейности за
МИГ "Лясковец ПРСР
*бр. програми
инвестиции, свързани с
30.06.2023 г.
услуги др.
Стражица"
*бр. приети
поддържане,
проектни идеи за
възстановяване на
годината
културното и природното
наследство на селата.
Съхраняване, развитие и
валоризиране на
специфичната местна
идентичност и местна
култура"
Задача 4. Организиране на кампании и инициативи по актуални теми и в изпълнение на политиките на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН по
отношение на младите хора.
Приоритет VII. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ
7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
7.2. Оперативни цели
7.2.1. Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места и
селските райони
*бр. подпомогнати
Задача 1. Насърчаване и
през цялата година
В културният календар на
Община Лясковец,
Общински
читалища
подпомагане на читалищата като
Община Лясковец за периода
Читалище
бюджет
*бр. обхванати
01.01-31.12.2020 г. са
"Напредък 1870" средища за информация,
млади хора в
предвидени средства за
гр. Лясковец,
неформално обучение, културно
различни дейности
дофинансиране на
Читалище
изразяване и гражданско участие
и инициативи на
читалищната дейност, която
„Пробуждане-1896”
в малките населени места и
читалищата от
ще подпомогне всичките
с. Джулюница,
селските райони.
малки градове на
читалища на територията на
Читалище
възраст от 15 до 29
г.
община Лясковец.
„П.Р.Славейков *бр. обхванати
1903” с. Добри дял,
млади хора в
Читалище “Развитие
различни дейности
- 1894”
и инициативи на
с. Драгижево,
читалищата от
Читалище
малки населени
“Земеделец - 1899”
места (села) на
с. Козаревец,
възраст от 15 до 29
г.
Читалище “Развитие
- 1902”
с. Мерданя
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№

Дейности

Задача 2. Електронно
приобщаване на младите хора в
малките населени места и
селските райони

Срок за реализация

през цялата година

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

1.Изграждане и предоставяне
Община Лясковец
Изпълнителна
на интернет на обществени
агенция за
места
иновации и
мрежи (INEA)
на територията на Община
Лясковец – Wi-fi услуга
през цялата година
2. Предоставяне на безплатен
Община Лясковец
Общински
безжичен Wi – Fi достъп до
бюджет
интернет в централните зони
около сградите на кметствата
в петте населени места на
община Лясковец – селата
Драгижево, Джулюница, Добри
дял, Мерданя и Козаревец.
Задача 3. Въвеждане на мобилни форми на младежка и социална работа за младите хора от малките населени места, отдалечените
райони
7.2.2. Оперативна цел: Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местното развитие.
Задача 1. Насърчаване на
01.01.2020 г. –
1.Мярка МИГ7.2 Инвестиции в
МИГ “ЛясковецПРСР
участието на младите хора и
30.06.2023 г.
създаването, подобряването
Стражица“
или
младежките организации в
местните инициативни групи
разширяването на нови видове
малка по мащаби
инфраструктура.
01.01.2020 г. –
2. Мярка МИГ7.5 Инвестиции
МИГ “ЛясковецПРСР
30.06.2023 г.
за публично ползване в
Стражица“
инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура.

Индикатори

*бр. млади хора с
достъп до
интернет на
възраст от 15 до
29 г.
*бр. млади хора с
достъп до
интернет на
възраст от 15 до
29 г.

и труднодостъпни

*бр. млади хора
участващи в
местни
инициативни
групи на възраст
от 15 до 29 г.
*бр. млади хора в
местното
управление
(администрации)
на възраст от 15
до 29 г.
* бр. приети
проектни идеи за
годината
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.
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№

Дейности

Задача 1. Насърчаване на
микропредприятия и малки
предприятия от млади хора за
повишаване на заетостта в
малките населени места и
селските райони.

Срок за реализация

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

01.01.2020 г. –
30.06.2023 г.

1. Мярка МИГ6.4.1
"Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности

МИГ “ЛясковецСтражица“

ПРСР

01.01.2020 г. –
30.06.2023 г.

2. Мярка МИГ4.2 "Инвестиции
в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти"
3. Мярка МИГ4.1 "Инвестиции
в земеделски стопанства":
Оползотворяването на
съществуващия ресурсен
потенциал за предлагане на
качествени местни продукти е
от приоритетно значение за
стабилизирането и развитието
на модерно земеделие.

МИГ “ЛясковецСтражица“

ПРСР

МИГ “ЛясковецСтражица“

ПРСР

Индикатори

*бр. предприятия
на млади
предприемачи
*бр. заети лица в
предприятия на
млади
предприемачи, в
т. ч.:
*бр. млади хора
на възраст от 15
до 29 г.
* бр. приети
проектни идеи за
годината
*бр. предприятия
на млади
предприемачи
*бр. заети лица в
предприятия на
млади
предприемачи, в
т. ч.:
*бр. млади хора
на възраст от 15
до 29 г.
*бр. приети
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№

Дейности

Срок за реализация

01.01.2020 г. –
30.06.2023 г.

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

4. Мярка МИГ02 "Местни
МИГ “ЛясковецОПРЧР
проектни идеи за
инициативи за заетост на
Стражица“
годината
територията на общините
Лясковец и Стражица" Мярката
има за цел да осигури
*бр. предприятия
предпоставки за създаване на
на млади
устойчива заетост на местно
предприемачи
ниво за безработни и
*бр. заети лица в
неактивни лица, които ще
предприятия на
получат нов шанс за работа,
млади
нови или усъвършенствани
предприемачи, в
професионални знания и
т. ч.:
умения, придобити на
*бр. млади хора
работното място, както и
на възраст от 15
придобиването на
до 29 г.
професионална квалификация.
*бр. приети
5. Мярка МИГ05 “Насърчаване
МИГ “ЛясковецОПРЧР
проектни идеи за
развитието на местна
Стражица“
годината
социална икономика и нови
работни места в социални
предприятия“
Приоритет VIII. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ
8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в между
културното и международното младежко общуване.
8.2. Оперативни цели
8.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и между културното опознаване, толерантност и диалог
Задача 1. Насърчаване и
през цялата година
Информиране и консултиране
Министерство на
ОПРЧР
*бр. обхванати
подпомагане на мобилността на
за възможностите за работа в
труда и социалната
млади хора на
чужбина чрез EURES мрежата,
политика
Държавен
възраст от 15 до
младите хора в Европа.
по линията на спогодби или
бюджет
29 г.
Агенция по
международни проекти.
заетостта,
дирекция „Бюро по
труда гр. Горна
Оряховица“
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№

Дейности

Срок за реализация

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

Задача 2. Насърчаване и
в рамките на 2020 г.
"Заедно сме по-добри и поОбщина Лясковец,
Общински
*бр. обхванати
подпомагане на опознаването на
силни" - организиране и
МКБППМН,
бюджет,
млади хора на
провеждане на празници сред
училищните
МКБППМН
възраст от 15 до
отделните етнически общности и
учениците на територията на
ръководства на
29 г.
техните култури за стимулиране
Община Лясковец
територията на
на толерантност, разбирателство
община Лясковец
и взаимодействие между
общностите.
8.2.2. Оперативна цел: Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни и европейски младежки движения.
Задача 1. Популяризиране на европейското сътрудничество в младежката сфера.
Задача 2. Насърчаване и подпомагане на приобщаването на младите хора към европейското гражданство и изучаването на европейски езици и
култури.
Задача 3. Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда.
Приоритет IX. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА
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. Оперативни цели
9.2.1. Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организации и медиите в превенцията на правонарушенията, извършвани от
младежи
Задача 1. Организиране на
в рамките на 2020 г.
Информационна кампания
Община Лясковец,
Общински
информационни и образователни
"Противообществени прояви,
МКБППМН,
бюджет,
като нередност и наказанието
училищните
МКБППМН
кампании за превенция на
при малолетните и
ръководства на
правонарушенията, извършвани
непълнолетните" - беседи в
територията на
от млади хора.
час на класа, запознаване със
община Лясковец и
Закона за борба
класните
ръководители
срещу противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните /ЗБППМН/ и
дейността на местната комисия
за борба срещу
противообществените прояви
на малолетните и
непълнолетните.
Задача 2. Иницииране на нормативни промени, чрез които да бъдат въведени ефективни мерки за превенция и въздействие по отношение на
младежи правонарушители, и процедури, които гарантират техните права и се съобразяват с техните възрастови особености.
Задача 3. Разширяване и подобряване на услугите за социална реинтеграция на млади правонарушители, особено на услугите в общността.
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№

Дейности

Задача 4. Подбор и подготовка
на специалисти във всички
видове институции и организации
за развитие на нагласите,
знанията и умения за оказване на
помощ и подкрепа на младежи с
поведенчески проблеми и млади
правонарушители.
Задача 5. Въвеждане на екипен
подход и междуинституционално
взаимодействие на основата на
ясни помагащи цели, общ
професионален език и взаимно
опознаване на компетенциите,
формите и средствата при работа
с младежи правонарушители.

Срок за реализация

в рамките на 2020 г.

Вид на дейността (програми,
инициативи, кампании)

Отговорна
институция

Финансиране
на дейността

Индикатори

За 2020 година МКБППМН
предстои да направи подбор
на обществени възпитатели за
работа с малолетни и
непълнолетни на територията
на община Лясковец.

Община Лясковец,
МКБППМН при
Община Лясковец

Общински
бюджет,
МКБППМН

*бр. кандидати
*бр. проведени
обучения
*бр. обучени
кадри

Към Община Лясковец има
създадена
междуинституционална
МКБППМН при Община
Лясковец. През всяка
календарна година тя работи в
насока превенция на
противообществените прояви
и респективно намаляване
техният брой за територията
на община Лясковец. През
хода на годината образува и
ВД, като налага мерки по чл.
13, ал. 1 и чл. 13а, като в
изпълнението на наложените
мерки отново си партнира с
институции, обществени
възпитатели, ИДПС и
училищните ръководства.
9.2.2. Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора
Задача 1. Организиране на програми за пътна безопасност в училищата.
1.1.
Беседи за пътна
в рамките година
превантивна образователна
безопасност с органите на
дейност
реда – МВР.

Община Лясковец,
МКБППМН при
Община Лясковец

Общински
бюджет,
МКБППМН

*бр.
междуведомствен
и работни групи
*бр. проведени
срещи
*бр. съвместни
планове за
действие

Училищната на
територията на
Община Лясковец,
органите на МВР

Държавен
бюджет

*бр. проведени
срещи

през цялата година

Георги Петров
Председател на Общински съвет – Лясковец
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