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I.

Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим
Европейско развитие на България. Настоящия Годишен план за младежта 2017 г. е
разработен в изпълнение на Закона за младежта, който е в сила от 20.04.2012 г. и
Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. Тези два документа формират
държавните политики за младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното
развитие. В изпълнение на чл.15 и чл.16 от глава Втора на Закона за младежта ежегодно
се подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година.
Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите
хора, както и финансовите ресурси за нейното реализиране.
При разработването на Общинския годишен план за младежта 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).
Планът за действие през 2017 год. в Община Суворово е насочен към определяне
на средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните
характеристики и потенциалa на общината.
II.

АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В
ОБЩИНА СУВОРОВО

1. Демографска перспектива
Община Суворово обхваща 9 населени места с център гр. Суворово. В състава на
общината влизат селата Чернево, Николаевка, Дръндар, Левски, Изгрев, Калиманци,
Баново и Просечен.
По данни, предоставени от Дирекция АПИО, към 31.12.2016 г. по постоянен
адрес населението на общината възлиза на 7478 жители. Делът на младите хора на
възраст от 15 до 29 години е 26.73 %.
Общо за общината
възраст
мъже жени
14 - 19
16 - 20
21 - 25
26 - 29

384
209
219
205

353
202
223
204

В гр.Суворово
общо
мъже
жени
541
311
320
291

285
158
157
146

256
153
163
145

В малки населени места
общо
мъже жени
196
100
122
118

99
51
62
59

97
49
60
59
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Част от младите хора напускат общината, продължавайки образованието си след
7-ми или 8-ми клас в други градове. Друга част след завършено средно образование са
приети във висши учебни заведения и предпочитат възможностите на големия град за
намиране на работа и живеене.
2. Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора
В Община Суворово има 4 общински училища: в гр.Суворово СУ „Н. Й.
Вапцаров“ и ПГСС „Св. Георги Победоносец“; ОУ „Хр.Ботев“ – с. Николаевка и ОУ
„Хр. Ботев“ с. Чернево. През последните няколко години се наблюдава тенденция поголяма част от учениците завършили основните училища в общината да продължават
средното си образование в гр. Суворово.
В Община Суворово през учебната 2015/2016 г. са се обучавали общо 1025
ученици. През годината са отпаднали общо 47 ученика. Причините за отпадане са:
незаинтересованост на родители и ученици и не на последно място – движение на
семействата в чужбина и страната, което води до прекъсване на образованието.
От началото на учебната 2016/2017 г. 1038 деца, младежи и девойки са
обхванати в общинските училища.
За пълно обхващане на децата и учениците в образователната система в
училищата се работи по следните програми и проекти:
- Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
- НП „Без свободен час“;
- НП „На училище без отсъствия“;
- НП „Оптимизация на училищната мрежа“;
- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“;
- НП „Ученически олимпиади и състезания“.
Проектите целят:
- да се осмисли свободното време на учениците в държавните и общински
училища, включително и на учениците с идентифицирана нужда от
специфична подкрепа, както и на учениците с риск от отпадане и/или
прояви на агресия и насилие, чрез участие в извънкласни и
извънучилищни дейности;
- по-пълно обхващане и задържане на учениците в задължителната
училищна възраст, като се осигурят условия за улесняване на достъпа до
образование без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол,
произход и вероизповедание, развитие на способностите на учениците и
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности.
Във всички учебни заведения в община Суворово продължават дейностите по
Проекти по ПМС 129 за подпомагане на физическото възпитание и спорт в училище;
НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на
предучилищното и училищното възпитание“
Със създадените задочни, вечерни, дистанционни и други форми на обучение в
училищата има възможности за реинтегриране на младежите, прекъснали
образованието си.
3. Младежка заетост
Задълбочаването на икономическата криза в страната дава своето отражение
върху пазара на труда. В резултат на несигурната икономическа среда, недостатъчната
финансова обезпеченост, свитото производство и намаляване на обема на работа расте
и безработицата сред младите хора.
2

Данните на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Вълчи дол - филиал Суворово за
младежката безработица към 31.12.2016г. са следните:

Средно

В т.ч. средно
проф.

Основно

Начално и
по-ниско

С намалена
работосп

Самотни
родители

Майки с
деца до 3г.

От соц.
заведения

Осв. от
МЛС

Регистрирани
младежи
до 19 г.вкл
от 20-24 г. вкл.
от 25-29 г.вкл

91

5

42

24

23

9

1

0

6

0

0

9
39
43

0
1
4

5
18
19

3
16
5

4
9
10

1
3
5

0
0
1

0
0
0

0
2
4

0
0
0

0
0
0

Всичко

ПОКАЗАТЕЛИ

рискови групи

Висше

по образование

Според статистическите данни на Дирекция „Бюро по труда“ в община
Суворово през 2016 г. се наблюдава тенденция на увеличаване на безработицата сред
младежите. Изразена в процентно отношение статистиката през последните 3 години е
следната:
През периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. регистрираните във филиал Суворово
младежи до 29 годишна възраст са 21.5% от общия брой регистрирани безработни лица.
През 2014 г. регистрирани младежи до 29 годишна възраст – 18,4%, от общия
брой регистрирани безработни лица.
През 2015 г. регистрирани младежи до 29 годишна възраст – 17.8% от общия
брой регистрирани безработни лица.
През 2016 г. регистрираните младежи до 29 годишна възраст представляват 31%
от общия брой регистрирани безработни лица.
В структурно отношение делът на безработните младежи с ниско образование
(основно, начално и по-ниско) е най-голям. Равнището на професионална
квалификация на тази група младежи е ниско или не отговаря на изискванията на
пазара на труда. Липсата на работа за най-ниско образованите младежи е причина те да
се влеят в потока на сивата икономика, води до демотивирането им и вливане в групата
на трайно безработните лица. Не малък е и делът на младежите със средно образование
– 42, от които 24 със специалност. Търсейки работа, младите хора се сблъскват с
проблемите на малкото населено място:
- Демотивиращи условията на труд и заплащане;
- Липса на работа за всички завършили висше образование, поради ограничения
пазар на труда;
- Изискванията на работодателите кандидатите за работа да имат стаж по
специалността, условие което е неизпълнимо при току що завършилите
младежи.
През изминалата година е осигурена заетост на 70 безработни младежи от
общината. От тях 36 с или без посредничеството на Бюрото по труда са се реализирали
на свободния пазар на труда.
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Данни за възрастови групи, квалификация и области на образование са
представени в следващата таблица:

Услуги трансп.
охрана и др.

Със средно
образов.

С основно
образов.

3

0

2

0

0

5

0

0

6

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

20

5

0

1

0

0

19

0

0

15

20

1

4

0

3

0

0

0

0

1

0

0

4

4

0

общо

Здравеопазване

8

Селско стоп.

11

Хуманит. и
изкуства

Техникаи
технологии

Обществ., икон.,
право

квалификация

Матем. и
естествознание

Постъпили на
работа от 18г. до
24г. вкл.
От тях с
посредничеството
на ДБТ
Постъпили на
работа от 25г. до
29 г. вкл.
От тях с
посредничеството
на ДБТ

всичко

ПОКАЗАТЕЛИ

С работн.
професия
Специалисти
/общо/

в т.ч. по области на образование

Най-търсени на пазара на труда са лицата с работническа професия и
специалистите. Наетите млади хора без квалификация са предимно по насърчителните
мерки на Закона за насърчаване на заетостта и по програми за заетост – общо 34 за 2016
г. както следва:
ПРОГРАМА/МЯРКА/СХЕМА НА
ОП РЧР
Програма за заетост чл.20,ал.3,т.5
Чл.36а от Закон за насърчаване на заетостта
Схема „Младежка заетост“

ВКЛЮЧЕНИ В ЗАЕТОСТ
МЛАДЕЖИ
до 24 години
до 29
години
0
1
0
16

1
32

Съобразно специфичните изисквания на пазара на труда в Община Суворово, в
двете Средно образователни училища през учебната 2016/2017 г. са застъпени
паралелки със следните профили: „Туризъм“, „Монтьор на селскостопанска техника“ и
„Икономист“. Обучението в тези паралелки е насочено към овладяване на базисни
знания, умения и отношения, свързани с предприемачеството и кариерното
ориентиране. Това дава възможност за пълноценна дейност в училище, в дома, на
работното място, кариерно развитие и разумен избор на професия.
Обучението цели активно развитие на инициативност, организираност,
креативност, въображение, оптимизъм, увереност и др. Основен акцент се поставя на
формирането на предприемачески дух, поемане на отговорност и риск, мотивация за
постигане на целите.
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Ниската активност в областта на предприемачеството сред младите хора не само
в общината, а и в цялата страна се дължи на липсата на достатъчно умения, опит и
ресурси за стартиране на собствен бизнес. Тези от тях, които имат намерение да
стартират собствен бизнес предпочитат до преди това да натрупат знания и
професионален опит в избраната област и се нуждаят от повече възможности за
намиране на стартов капитал.
С цел кариерно развитие на учениците традиционни са срещите с представители
на висшите учебни заведения, на бизнеса и браншовите организации, както и участие
на работодатели в комисиите за провеждане на изпити за професионална
квалификация. Традиция са и провеждането на производствени практики и стажове в
предприятия и фирми, съобразно избраното професионално направление.
В ПГСС „Св.Георги Победоносец“ по Програма „Erasmus +“ продължава
реализирането на следните проекти: „Придобиване на опит в модерни аграрни
стопанства и нови земеделски практики“ и „По-добри в професията чрез изучаване на
екологични и алтернативни селскостопански практики“. Проектите целят добра
подготовка и по-добра реализация на младежите след завършване на средното
образование, съобразно спецификата на общината.
В процес на изпълнение е съвместен проект на местния бизнес и
изпълнителната власт “Бизнес и местна власт – заедно за активиране на безработни
младежи, професионална квалификация и заетост“. Проектът цели идентифициране на
безработни младежи и девойки, подобряване на тяхната квалификация и реализация на
пазара на труда.
4. Достъп до информация и качествени услуги
Все по-висок е процентът на младите хора, които ежедневно ползват интернет,
включително и в селата, а това е един от съвременните начини да бъдат добре
информирани.
По отношение на достъпа до информация целта е формиране на информационна
политика, насочена към младите хора. Приоритет е предлагането на качествени
информационни услуги от обществените институции, запознаване на младите хора с
правата им като част от местната общност и като граждани на Р България и на
Европейския съюз.
В общинските училища продължава работата по НП „Информационни
технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и училищното образование“. ПГСС
„Св. Г. победоносец” – гр. Суворово провежда ежегодна кампания „Еврдеск –
възможност за обмен и разпространение на безплатна информация и консултиране на
младите хора”. Реализацията на проект „По-добри в професията чрез изучаване на
екологични и алтернативни селскостопански практики“ по програма „Еразъм +”
включва издаване на документ Европас на 40 ученика.
5. Гражданска активност
Все още младите хора предпочитат неформалните среди за общуване –
събирания с приятели, спортни мероприятия, клубове и школи по интереси, интернет
форуми и чатове.
Гражданска активност на младите в Община Суворово има, но тя е хаотична,
единична и най-силно изразена в интернет пространството. Причина за това може да се
търси в липсата на младежка организация, която легитимно да изразява позицията на
младежите, за да се включат реално в живота и управлението на града си.
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6. Младежко доброволчество
Ценностите на доброволчеството все още не са широко популярни сред младите
хора. Механизмите за публично подпомагане на младежкото доброволчество като
важна проява на солидарност и гражданска активност не са добре развити.
Доброволните изяви на младежите в Община Суворово не са малко. Те се изразяват в
изявите им в Младежки Червен кръст, в поддържането на туристическите пътеки в
общината, в организираните акции по различни поводи, като инициативата „Да
изчистим България за един ден“; Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН и др.
7. Здравословен начин на живот
На територията на общината функционират пет лекарски практики, в чиято
дейност приоритетна роля има превантивната профилактична медицина при рисковите
групи – деца, бременни, сираци, наркомани и безработни. През последните години се
наблюдава повишаване процента на младите хора, които са с наднормено тегло, което
ще окаже негативно влияние върху тяхното здраве и активен живот през следващите
години. Със здравословните проблеми на младите хора са ангажирани и действащите
към учебните заведения здравни кабинети. Периодично се провеждат съвместни
инициативи за утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора:
- „Рационално хранене“ – детски празник в СУ „Н.Й.Вапцаров“;
- Дискусии, анкети и др. на тема: „Зависимостите“ и „Не на наркотиците“;
- Провеждане на кампании за превенция на ХИВ/СПИН, за повишаване на
здравната, хигиенна и полова култура на подрастващите – беседи
„Безопасен секс“, „Болести, предавани по полов път“ и др.
Спортната дейност в общината се обхваща с работата в училищата по
изпълнението на ПМС 129. Извън училище спортните прояви са организирани в 3
футболни клуба – 2 в гр.Суворово и 1 в с.Чернево; детска футболна школа „Лъвчета“ и
ОСК „Родина“. ОСК „Родина“ обединява школите по волейбол, шахмат и спортен
бридж. Във волейболния клуб са обхванати общо 91 състезатели в различни възрастови
групи. В школата по шахмат участват 15 състезатели.
Възможност за добра двигателна активност дават и танцовите групи и школи
при Народните читалища в гр. Суворово и с. Чернево, както и ФА „Слънце“.
Общината разполага с много добра спортна база, която предоставя възможности
за активно спортуване на младежите.
8. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение
Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Вълчи дол подпомага 14 младежи на
възраст от 18 до 29 г. с мерки по Закона за интеграция на хората с увреждания. Целта
на мерките е създаване на условия за равнопоставеност, социална интеграция и
интегриране в работна среда. Друга подпомагана от дирекцията група са лицата, които
без помощта на другиго не биха могли да задоволят своите основни жизнени
потребности. Девет младежи са обект на подпомагане по Закона за социалното
подпомагане.
Община Суворово предоставя следни социални услуги, подходящи за млади
хора на възраст от 15 до 25 години в риск:
- Социална услуга „Център за работа с деца на улицата”. Основната целева
група в центъра са деца, за които е установено, че липсва родителска или друга
заместваща грижа и контрол през деня, но вечер се прибират в дома си. Целта е,
предоставяне на грижа и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до
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цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на
социални умения. Определеният годишен капацитет на центъра е 20 деца.
- Социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”
предоставя услуги в общността за задоволяване на индивидуалните потребности на
хората с увреждания над 18 г. възраст. Капацитет на центъра е 30 лица;
- От м. февруари 2016 г. се предоставят социална услуга „Личен асистент”
и „Домашен помощник” на 4 младежи от посочената възрастова група. Услугите се
организират в изпълнение на проект „Създаване на център за предоставяне на
интегрирани социални услуги”. В рамките на проекта се подпомагат и деца и младежи
със СОП. Проектът ще продължи до 31.12.2017 г.
9. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
Достъп до образование в малките населени места на общината се осъществява,
чрез две основни училища в с. Чернево и с. Николаевка. Приоритет е учениците да се
задържат в училище до завършване на основното си образование, като не малка част от
тях продължават обучението си в СУ ”Н. Й. Вапцаров” и ПГСС „Св. Георги
Победоносец“ в гр. Суворово. За останалите малки населени места е осигурен превоз на
учениците до средищното училище.
Профила на завършващите средното си образование в общината е съобразен със
специфичните изисквания на пазара на труда за региона. СУ „Н. Й. Вапцаров” – гр.
Суворово образова своите възпитаници в профил „Туризъм”, а Професионална
гимназия „Св. Георги Победоносец” – гр. Суворово за аграрния сектор. Подготовката
на завършващите е подходяща за надграждане на получените знания във висшите
учебни заведения.
В общината е осигурен достъп до информационните технологии и интернет чрез
библиотеките в читалищата, които са общодостъпни.
10. Младежка престъпност
За превенция на престъпността сред младите хора в Община Суворово е
създадена Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни.
Проблемът за задържане в училище на всички подлежащи на задължително
обучение е сериозен. Много хора са намерили препитание в чужбина и са оставили на
възрастните си родители грижата за учениците. Слабият контрол е причина за системно
отсъствие от училище и за по-сериозни провинения.
Обществените възпитатели се занимават индивидуално с малолетни и
непълнолетни, нуждаещи се от подкрепа и контрол. Работи се с деца, склонни към
противообществени прояви. Провеждат се възпитателни дела на малолетни и
непълнолетни, извършили сериозни нарушения.
През 2016 г. в МКБППМН са проведени 4 възпитателни дела и са наложени
възпитателни мерки на проявилите се. Наложените са 8 в т.ч. 4 „Предупреждение“ и 4
„Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитатeл“.
Местната комисия работи в тясно сътрудничество с инспекторите от ДПС,
органите по образование, дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на
детето”, съдебна власт и други институции и организации. Психологически
консултации се провеждат и от психолози, назначени към училищата в гр.Суворово.
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III.

ПРИОРИТЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА
ЗА МЛАДЕЖТА

Приоритет 1. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
Приоритет 2. Насърчаване на здравословния начин на живот.
Приоритет 3. Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
Приоритет 4. Развитие на младежко доброволчество
Приоритет 5. Повишаване на гражданската активност
Приоритет 6. Повишаване на гражданската активност
Приоритет 7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските
райони
Приоритет 8. Развитие на междукултурния и международния диалог
Приоритет 9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
IV.

ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Цел

Проучване
потребностите и
интересите
на младите хора за
осъществяване на
Младежки инициативи
Насърчаване на интереса
на младите хора към
развитието на общината

Създаване на възможност
за стажуване

Насърчаване на
сътрудничеството между
работодателите и
професионалните
училища

Запознаване на младите
хора с публичните
институции и с правата
им като част от местната
общност

Дейност
инициатива,
кампания

Отговорни
Институции

Времев
и
период

Финансиране

Провеждане на анкета

Отдел „Образование”
училища
читалища

м.април

Общински
бюджет

Организиране на
дискусия в Часа на
класа на тема
„Визията на младите
хора за бъдещето на
общината”
Стажуване в
общинската
администрация

Класни ръководители

м. май

не е
необходимо

Общинска
администрация

през
годината

по програми

Организиране на срещи
с работодатели за
запознаване с
възможностите за
професионална
реализация на
завършващите
образованието си
Участие в национална
ученическа
конференция по
гражданско образование
на тема: "Семейство,
училище, общество"

Общинска
администрация
читалища
ДБТ

през
годината

бюджети на
училища

ПГСС "Св. Г.
Победоносец" - гр.
Суворово

през
годината

бюджети на
училища
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Осигуряване на актуална
и достъпна информация,
насочена към широк кръг
интереси и потребности

Своевременно
обявяване на
информация за
младежки проекти,
програми и др.
възможности
Кампания „ЕВРОДЕСК
-възможност за обмен и
разпространение на
безплатна информация и
консултиране на
младите хора”

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
Улесняване на достъпа до НП „Информационни и
нови технологии
комуникационни
технологии в системата
на училищното
образование”
Организиране на
свободното време на
младежите в различни
дейности
Участие на младите хора
в благотворителни
кампании
Стимулиране на детския
и младежки спорт

Подпомагане дейността
на читалищата, като
културно информационни
центрове
Включване на
младежите при
провеждане на
благотворителни
кампании
Участие в ученически
игри и спортни
състезания

Общинска
администрация
читалища
ДБТ

през
годината

не е
необходимо

СУ „Н. Й. Вапцаров”
– гр. Суворово

през
годината

ОП РЧР

през
годината

МОН

през
годината

Община
Суворово,
читалища

Общинска
администрация
училища
детски градини
читалища
Общинска
администрация,
училища
читалища
треньори СК
Община Суворово

през
годината

не е
необходимо

през
годината

бюджети на
училища
общински
бюджет

м.април

от нац.
кампания

общински
бюджет,
училищен
бюджет
читалищен
бюджет
не е
необходимо

ПГСС "Св. Г.
Победоносец" - гр.
Суворово

СУ „Н. Й. Вапцаров”
– гр. Суворово
ПГСС "Св. Г.
Победоносец" - гр.
Суворово
Общинска
администрация
читалища

Организирано
почистване на
обществени места в
общината

„Да почистим България
за един ден”

Стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби
в областта на науката и
изкуствата

Участие в олимпиади,
фестивали, конкурси

Общинска
администрация
училища
читалища

през
годината

Превенция и
профилактика за
здравословен начин на
живот

Консултации и
профилактични
прегледи на лични
лекари

Лични лекари

през
годината
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Информираност по
Провеждане на беседи с
въпросите на сексуалното млади хора от ромската
и репродуктивно здраве,
общност
превенция на болести,
предавани по полов път,
превенция на ранното
забременяване

Здравни кабинети в
училищата
Общинска
администрация в
сътрудничество с
РЗИ и личните
лекари

Информираност на
младите хора за
превенция на рискови
практики

Запознаване на младите
хора със предлаганите в
общината социални
услуги

Превенция на социалното
изключване

Участие в доброволчески
дейности
Включване на младежи в
инициативи от културния
календар на Община
Суворово

V.

Целогодишни кампании
по превенция на
рисково поведение сред
младежи и рискови
групи (ХИВ/СПИН,
тютюнопушене и др.).
Беседи и
информационни
кампании за превенция
на здравето
Периодично
публикуване на
информация за
дейността на
социалните услуги в
общинския вестник и в
интернет
Съвместно дейности на
отговорните институции
за обхващане на
рискови групи в
специализирани услуги
Участие в състезания и
викторини „Ден на
Европа”
Националния празник
на България – 3-ти март;
Празник на града;
Празник на
фолклорното изкуство
„Като жива вода“;
24 май - ден на
българската просвета и
култура и на
славянската писменост;
Седмица на книгатамаратон на четенето;
други

през
годината

не е
необходимо

Общинска
администрация
МКБППМН
училища

текущ

общински
бюджет

ЦРДУ, ЦСРИ,
Дирекция „Социално
подпомагане”
Дирекция „Бюро по
труда”

текущ

не е
необходимо

ЦРДУ, ЦСРИ,
Дирекция „Социално
подпомагане”
Дирекция „Бюро по
труда”
Общинска
администрация училища
читалища
Община Суворово
училища
детски градини
читалища

текущ

делегирани
бюджети на
социалните
услуги, АСП

м.май

не е
необходимо

м. март;
м.май;
м.ноември

общински
бюджет
бюджети на
учреждения

ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

От изключително важно значение за ефективното изпълнение на плана е
координацията и оперативното взаимодействие между:
- Министерство на образованието и науката;
- Регионален инспекторат по образование – гр. Варна;
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VI.

Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Вълчи дол;
Общинска администрация - гр. Суворово;
Дирекция „Бюро по труда” – гр. Вълчи дол;
Училища и детски градини в Община Суворово;
Читалища в Община Суворово;
Спортни клубове;
Неправителствени организации, работещи по проблеми на младите хора.
НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

Общинския план за младежта 2017 г. е разработен въз основа на планираните
инициативи от Общинска администрация – гр. Суворово, училища, читалища, социални
институции.
В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и
координацията между ангажираните институции ще бъде осъществено от експерти на
Общинска администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за
реализираните инициативи.
Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване
на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.
VII.

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
МЛАДЕЖТА

1. Чрез електронния сайт на общината
2. Чрез общински и областни медии
3. Чрез социалните мрежи
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