ОБЩИНА ПЕРНИК
Сертифицирана по ISO 9001: 2015
2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018
Общинският годишен план за младежта 2018 бе разработен съвместно с
Консултативния съвет за младежка политика, чийто състав включва представители на
младежки неправителствени организации и институции, работещи с и за млади хора.
Планът е приет с Решение на Общинския съвет № 736 от 30.01.2018 г. За
реализирането на включените в него младежки дейности на КСМП бяха предвидени 19
896 (деветнадесет хиляди осемстотин деветдесет и шест) лв.
Политиката, заложена в Плана, е ориентирана към най-ценния ресурс – младото
поколение, и цели да провокира интерес, ангажираност и дейно участие в обществения
живот от страна на младите хора.
А. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТИ
В изпълнение на регионалната и местна политика за активно участие и
ангажираност на младите хора в живота на община Перник за периода 01 януари – 31
декември 2018 г. се осъществиха дейности по национално регламентираните
приоритети, заложени в Общинския годишен план за младежта за 2018 г.:
 Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на
пълноценното личностно развитие на младите хора в съответствие с
потребностите и интересите им.
 Насърчаване на здравословния начин на живот.
 Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за
личностно развитие, мобилност, учене, конкурентноспособност, социално
сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско
самосъзнание.
 Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в
гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични
ценности и стандарти.
 Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките
населени места и селски райони.
 Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена
професионална реализация на младите хора в община Перник.
 Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА
НА ПЪЛНОЦЕННОТО ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В СЪОТВЕТСТВИЕ
С ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ИМ
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ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

Предоставяне на услуги за пълноценно
осмисляне на свободното време на
младите хора чрез форми за култура,
изкуство и неформално обучение,
инициативи за развитие на таланта,
творческите умения, културното
изразяване на младите хора;
Младежки медиатор на КСМП

ОбМД,
ОК „Дворец на
културата”,
ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ОбМД, ОК
„Дворец на
културата”,
ЦПЛР-ОДК

януаридекември
2018 г.

КСМП

3000,00 лв.

Заплащане на хостинг и
домейн на сайта на КСМП
www.ksmp-pernik.com
Трансфер и подновяване на домейн за 1
година и подновяване на хостинг за 2019 г.
Танцов спектакъл „Игри с маски” –
кметство „Изток”
“Фестивално антре” - уъркшоп по повод
ХХVІI МФМИ „Сурва” 2018

КСМП

81,00 лв.
211,03 лв.

януаридекември
2018 г.
януаридекември
2018 г.

Регионални състезания по английски език
към Асоциация на Кеймбридж училищата
в България
Театрално представление на ДЮТ
„Мускетарите” – „Криворазбраната
цивилизация”
Участие на школата по изобразително
изкуство в Национален конкурс „Трифон
Зарезан” в Сунгурларе
„За теб, Апостоле”-театрално музикален
спектакъл, посветен на В. Левски

ЦПЛР-ОДК

Национален конкурс за изработване на
мартеници и мартенски сувенири „Баба
Марта бързала, мартенички вързала” –
изложба и връчване на награди
Национален конкурс за мартеници „Пижо
и Пенда”

ЦПЛР-ОДК

Инициатива „Седмица по родолюбие”
Уърк-шоп със заключителен спектакъл Театрално представление на ДЮТ
„Мускетарите” – „Дядо Славейкови
бивалици-небивалици”; 140 години от
Руско-турската освободителна война
Литературен конкурс и отбелязване 20
години от създаването на ОМС

128,75 лв.
ОбМД

от бюджета
на ОбМД
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК

януари
2018 г.
22-26.01.
2018 г.

Сдружение „Дай,
бабо, огънче”

556,13 лв.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ЦПЛРОДК

февруаримарт 2018
г.
февруаримарт 2018
г.

ОМС

720,00 лв.

ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

февруари
2018 г.
февруари
2018 г.
февруари
2018 г.
февруари
2018 г.
февруари
2018 г.

февруаримарт 2018
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г.
март 2018
г.

Експониране на изложба под надслов
„Четирите годишни времена” , посветена
на пролетта

ЦПЛР-ОДК,
съвместно с ГХГ
“Л. Гайдаров”

от бюджета
на ЦПЛРОДК

Честване на 3 март – Ден на
освобождението, Национален празник на
Р. България – тържествен концерт
Изложба „Батика” – посветена на
Международния ден на жената – 8 март

ЦПЛР-ОДК

03 март
2018 г.;

„Не падай духом” – Театрална постановка
по Станислав Стратиев – посветена на
Международния ден на театъра
Участие в програмата „Писано яйце” на
Община Перник, посветена на големия
християнски празник Великден.:
- Изрисуване на голямото „Писано
яйце” ;
- Детска шоу програма
Образователен концерт на ДЮФА
„Граовче”, съвместно с Народния оркестър
при ОК Дворец на културата
Участие в Международен турнир по
спортни танци - София

ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК

март 2018
г.

Участие в Международен и републикански
турнир по спортни танци – Монтана

ЦПЛР-ОДК

Участие в Международно състезание по
английски език „Международно Кенгуро
Глобъл Лингвистик” – Асоциация на
Кеймбридж училища България.
Участие в Международен танцов конкурс
– Mfvmnt Internetionale competition - Русе

ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК

март 2018
г.

Участие в VІ Международен танцов
конкурс – World dance cup - Пловдив

ЦПЛР-ОДК

„Ден на любителското творчество” –
концерт-спектакъл на творчески формации
на ОбМД
Инициативи „Пролетни дни за добро”
 Великденска акция „Книжка
подари”
 Младежка арт работилница
 Кръгла маса на тема „Огнища за
съхранение и предаване на
българския фолклор”
Участие в Международен турнир по

ОбМД

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ОбМД

Сдружение „Дай,
бабо, огънче”

300,00 лв.

март-април
2018 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета

април 2018

ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК

март 2018
г.
март 2018
г.
март 2018
г.

март 2018
г.
март 2018
г.
март 2018
г.

март 2018
г.
март 2018
г.
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спортни танци Beodance OPEN- Белград

на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ОбМД

г.

ОК „Дворец на
културата”

от бюджета
на ОК ДК

27-29.04
2018 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛР-

май 2018 г.

Участие в Републикански турнир по
спортни танци – София

ЦПЛР-ОДК

Участие в Международен турнир по
спортни танци Skopie open – Скопие

ЦПЛР-ОДК

Участие в ІІІ Национална хорова
инициатива „България пее” – под егидата
на Българския хоров съюз
„Фолклорна седянка” – уърк – шоп и
отворени ателиета – 2 издания

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

Концерт, посветен на големия християнски ЦПЛР-ОДК
празник Великден
Благотворителен концерт в помощ на дете,
нуждаещо се от лечение – 2 издания

ЦПЛР-ОДК

Неделно Великденско матине

ЦПЛР-ОДК

Музикално-театрален конкурс „Талантите
на Перник

ЦПЛР-ОДК

Концерт-награждаване на отличените
участници в „Талантите на Перник”

ЦПЛР-ОДК

Концерт, посветен на международния ден
на танца /27 Април/

ЦПЛР-ОДК

„Генезисът на един творец” – ІІІ издание

ЦПЛР-ОДК

Участие в Международен детскоюношески театрален фестивал „Океан от
любов” – Пазарджик
„Хубав ден – Великден” – празничен
концерт на младежките формации (на
открито) за жителите на кметство „Изток
XIII Международен конкурс
за млади изпълнители на класически
музикални инструменти и XI конкурс за
детска рисунка
Участие в ТВ предаване „От българско по
българско”

ЦПЛР-ОДК
ОбМД

Участие в състезание по английски език ЦПЛР-ОДК
„Опознай Европа”

април 2018
г.
април 2018
г.
април 2018
г.
април 2018
г.
април 2018
г.
април 2018
г.
април 2018
г.
април 2018
г.
април 2018
г.
април 2018
г.
април 2018
г.
април 2018
г.
април 2018
г.

май 2018 г.
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Участие в XVІ Международен детско- ЦПЛР-ОДК
юношески хоров фестивал „Звучит
Москва” – Русия
Участие в танцов конкурс „Изгряващи ЦПЛР-ОДК
звезди” – Пирдоп
Международен турнир по спортни танци – ЦПЛР-ОДК
гр. Златица
Републикански турнир по спортни танци – ЦПЛР-ОДК
Пловдив
Републикански турнир и Купа „Стара ЦПЛР-ОДК
Загора” по спортни танци
Конкурс за рисунка „Моята любима
здравословна храна”:
 Презентация по темата;
 Изложба;
 Награждаване
Финализиране и официално закриване на
Национална програма „Детско полицейско
управление”:
 Връчване на удостоверения за
завършен курс на доброволците от
„детско полицейско управление”;
 Музикална програма;
 Демонстрация на бойни изкуства.
Младежко поетично студио, по повод
Европейска нощ на литературата
Обучение „Моят домашен любимец”

ЦПЛР-ОДК

ОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК

май 2018 г.
май 2018 г.
май 2018 г.
май 2018 г.
май 2018 г.
май 2018 г.

ЦПЛР-ОДК
Областна дирекция
на МВР Перник

от бюджета
на ЦПЛРОДК

май 2018 г.

ОбМД

от бюджета
на ОбМД
347,50 лв.

май 2018 г.

Сдружение
„АКСЕЛС”
Участие в Международен фестивал за ЦПЛР-ОДК
мажоретки и духов оркестър – гр. Биелско
Полша
Участие в Балкански шампионат по ЦПЛР-ОДК
фолклор „Жива вода” град Хисаря
Участие в ХХІ Национален детско- ЦПЛР-ОДК
юношески фестивал „Чичо Стоян”
Участие в ХVІІІ Национален детски ЦПЛР-ОДК
фолклорен фестивал с международно
участие „Слънце иде…” Дрен 2018
Участие в Регионален фестивал „Витошки ЦПЛР-ОДК
напеви” – с. Кладница
Участие в Конкурс – рецитал „Дни за ЦПЛР-ОДК
Ботев” – Враца

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛР-

27.05.2018
г.
юни 2018 г.
юни 2018 г.
юни 2018 г.
юни 2018 г.
юни 2018 г.
юни 2018 г.
5

„Да знаем и да помним” – спектакъл- ЦПЛР-ОДК
концерт в почит към българския поет и
революционер Христо Ботев и загиналите
за свободата на България
Участие
в
Международен
танцов ЦПЛР-ОДК
фестивал”MAGIC WORLD” – Хасково
Участие в Международен турнир по ЦПЛР-ОДК
спортни танци – SOLONIKA OPEN –
Солун, Гърция
Провеждане
на
V
Международен ЦПЛР-ОДК
театрален детско-юношески международен
фестивал „АРЛЕКИН” - ПЕРНИК
Участие в Национален турнир по спортни ЦПЛР-ОДК
танци – Несебър
Международен ден на детето:
ЦПЛР-ОДК
 Концертна програма и анимация за
деца от деца пред „Дворец на
културата”
 Пиеса за деца „Чук и пук”
Юнски неделни матинета пред публика
ЦПЛР-ОДК
Участие в Национален театрален фестивал ЦПЛР-ОДК
„Талантино” – Благоевград
ХІ Международен
рисунка – Перник

конкурс за детска ЦПЛР-ОДК

Участие в Международен театрален ЦПЛР-ОДК
младежки фестивал „Жреци на музите” в
Царево
Заключителна годишна изложба на ЦПЛР-ОДК
Школата по изобразително изкуство
Международен младежки фестивал за
древни култури „Слънцето над Тодорка” –
с. Оходен – Враца
Участие в проект НПИМД-06-НЗ/2018
„Превенция на насилието чрез театър” –
Созопол
„Здравей лято” – ваканционна младежка
програма.
Организиране на летен отдих за децата и
учениците от Пернишка община
„Ваканция в ОДК – лято 2018 г.
Участие на ДЮФА „Граовче” в Световен
шампионат по фолклор – Несебър 2018

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК
ОбМД
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

ОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК

юни 2018 г.

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК

юни 2018 г.

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ОбМД
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛР-

юни 2018 г.

юни 2018 г.
юни 2018 г.
юни 2018 г.
юни 2018 г.

юни 2018 г.
юни 2018 г.
юни 2018 г.
юни 2018 г.
юли 2018 г.
юли 2018 г.
юли, август
2018 г.
юли 2018 г.
август 2018
г.
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Участие на Народен хор с ръководител
Мариана Янкулова в Национален конкурс
„Пиленце пее”
Театър - форум „Насилникът в мен”
Представлението е създадено по проект
„Превенция на насилието чрез театър”,
съвместно „Арт Хаос Неда”. Водещи
актьори са децата от ДЮТ „Мускетарите”
Откриване на учебната година в ОДК –
концертна програма от сценичните форми
на ЦПЛР-ОДК;
Откриване на изложба „Диви картини” на
Виолета Асенова от рубриката „Генезисът
на един творец
Чествания на Ден на град Перник концертна програма от сценичните форми
на ЦПЛР-ОДК; участие на мажоретен
състав на ЦПЛР-ОДК; водене на
празничната програма от ДЮТ
„Мускетарите”
Младежка празнична програма, посветена
на Деня на Перник, с участието на
художествено-творческите формации.
Семинар за съвременен танц и пърформанс
и обучение за артистични кадри “Art I
Dancing wave”

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

ОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК

октомври
2018 г.
октомври
2018 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ЦПЛРОДК

01.10.
2018 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ЦПЛРОДК

19.10.
2018 г.

ОбМД

от бюджета
на ОбМД

19.10.
2018 г.

Сдружение
„АртАреа”

2625,00 лв.

20-24.10.
2018 г.

Ден на народните будители
Тържествена концертна програма

ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ЦПЛРОДК

01.11.2018
г.

Висше образование – Да успееш в
България” Информационна кампания за
възможностите на висшето образование в
България.
Изложба картини от фонда на галерията
«Четири сезона - Есен» - вернисаж,
рубрика «Да доведем изкуството при
децата».
Участие в „Ноемврийските музикални
дни” – съвместен концерт в рамките на
фестивала с участието на Детски хор
„Улыбка “, Детски хор „Родна песен“,
Детски хор „Таласъмче“ и Камерен
оркестър „Орфей“
„Коледно антре” – отворени ателиета за
изработване на коледни картички от
децата на град Перник, съвместно с
учениците от школите по изобразително

ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ЦПЛРОДК

ноември
2018 г.

ЦПЛР-ОДК,
съвместно с ХГ «Л.
Гайдаров»

от бюджета
на ЦПЛРОДК

ноември
2018 г.

ЦПЛР-ОДК,
съвместно с
ОК Дворец на
културата

от бюджета
на ЦПЛРОДК

ноември
2018 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ЦПЛРОДК

декември
2018 г.
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изкуство в ЦПЛР-ОДК
Коледен концерт „Зимна приказка” съвместна продукция на сценичните
форми към ЦПЛР-ОДК
Юбилеен концерт, по случай 65 години
извънучилищна дейност в град Перник
Коледен концерт на младежките формации
(на открито) за жителите на кметство
„Изток”

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК
ОбМД

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
ОбМД

декември
2018 г.
декември
2018 г.
декември
2018 г.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

Здравословен статус
Предоставяне на услуги по безплатно
РЗИ
от бюджета на 02.01-14.11
консултиране и изследване за сексуално
РЗИ
2018 г.
предавани инфекции (сифилис), както и за
инфекции с множествен механизъм на
предаване (хепатит В, хепатит С и ХИВ).
Превенция на фактори, създаващи риск за здравето
Дейности в рамките на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 20132020 г.
1. Тютюнопушене
2 информационни кампания за отбелязване
РЗИ
от бюджета на 14.05-08.06
на Световен ден без тютюн (31 май и 15
РЗИ
2018 г.
ноември)
07-30.11
2018 г.
5 мероприятия за измерване на
РЗИ
от бюджета на 02.01-14.11
съдържанието на въглеродния оксид в
РЗИ
2018 г.
издишания въздух в белите дробове на
пушачи и пасивни пушачи.
5 индивидуални безплатни консултации в
РЗИ
от бюджета на 02.01-14.11
Консултативен кабинет за отказ от
РЗИ
2018 г.
тютюнапушене
2. Злоупотреба с алкохол
1 областна информационна кампания за
Областна
от бюджета на 07.03-30.04
безопасно шофиране по време на
администрация,
РЗИ
2018 г.
абитуриентските тържества.
РЗИ, ОД на МВР,
РУО, БЧК, СБА
25 здравно-образователни мероприятия –
РЗИ
от бюджета на 02.01-14.11
дискусии и видеопокази с демонстрация;
РЗИ
2018 г.
1 демонстрации с очила за алкохолно
РЗИ
от бюджета на 12.08.2018
опиянение.
РЗИ
г.
3. Нездравословно хранене
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1 информационни кампании за
РЗИ
отбелязване на Европейския ден за борба
със затлъстяването
1 информационни кампании за
РЗИ
отбелязване Световната седмица на
кърменето;
2 здравно-образователни мероприятия –
РЗИ
дискусии;
2 мероприятия за анализиране на телесния
РЗИ
състав - тегло и мазнини, вода в организма,
мускулна маса и тип структура на тялото,
както и базална обмяна;
6 изследвания на телесни състав с
РЗИ
индивидуални консултации
1 работна среща с представители на
РЗИ
администрации и институции по
проблемите на здравословното хранене на
децата и учениците и представяне на
анализ на здравословното състояние
1 изложение на здравословни храни по
ПГОТ „Св. Иван
повод Световния ден на прехраната
Рилски“, РЗИ
4. Ниска физическата активност
-1 информационна кампания за
РЗИ
отбелязване на Световния ден за
движение;
Участие на Школа по волейбол в:
ЦПЛР-ОДК
- Международно първенство зона
Рила – турнири в Кюстендил,
Перник, Ботевград, Видин.
- Турнир за купата на гр.Враца
- Фестивали за момичета и момчета –
Перник, Самоков, Благоевград и
Ботевград
- 3х3” – Ден на спорта в Перник
- Турнир „Веселин Темков” – София
Участие на Школа по борба в:
ЦПЛР-ОДК
- Контролни срещи в Самоков и
Кюстендил с всички възрастови
групи
- Държавен личен шампионат по
борба за деца 4-6 клас –Ловеч
- Държавен личен шампионат по
борба за деца 7-8 клас - Бургас
- Републикански
личен
отборен
шампионат по борба –Пловдив
- Републикански личен шампионат за
купата на Българска федерация по
борба – Самоков
- Участие на Школа по волейбол в:
ЦПЛР-ОДК
- Турнир по волейбол за 12 годишни

от бюджета на
РЗИ

08-25.05.
2018 г.

от бюджета на
РЗИ

01-07.08.
2018 г.

от бюджета на
РЗИ
от бюджета на
РЗИ

02.01-14.11
2018 г.
02.01-14.11
2018 г.

от бюджета на 02.01-14.11
РЗИ
2018 г.
от бюджета на 27.09.2018
РЗИ
г.

от бюджета на
РЗИ

15.10.2018
г.

от бюджета на
РЗИ

0215.05.2018
г.
януаридекември
2018 г.

от бюджета на
ЦПЛР-ОДК

от бюджета на
ЦПЛР-ОДК

януаридекември
2018 г.

от бюджета на
ЦПЛР-ОДК

януаридекември
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момчета, гр. Благоевград
Турнир по волейбол за 14 годишни
момчета, гр. Благоевград
- Новогодишен турнир по мини
волейбол за 12 и 15 годишни
момчета, гр. Перник
- Областно първенство по волейбол
за 12 годишни момчета, гр.
Благоевград
- Областно първенство за
Югозападна България по волейбол
за 13 годишни момчета, гр.
Благоевград
- Турнир по волейбол за 10 годишни
момчета, гр. Перник.
Спортен фестивал

2018 г.

-

Дейности по превенция на наркоманиите
отбелязване на Международният ден за
борба с наркоманията и търговията с
наркотици;
2 здравно-образователни мероприятия –
дискусии, видеопокази.

ОМС

362,24 лв.

15-16.09
2018 г.

РЗИ

от бюджета на
РЗИ

26.06.2018
г.

РЗИ

от бюджета на
РЗИ

02.0114.11.
2018 г.

Повишаване на сексуалната култура
Дейности в рамките на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално
предавани инфекции (СПИ) и за Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве.
1 информационна АНТИСПИН кампания
РЗИ
от бюджета на 12-16.02.
по повод Деня на влюбените - 14
РЗИ
2018 г.
февруари;
1 информационна АНТИСПИН кампания
РЗИ
от бюджета на 14-20.05
по повод Международния ден за
РЗИ
2018 г.
съпричастност със засегнатите от
ХИВ/СПИН
1 лятна АНТИСПИН кампания
РЗИ
от бюджета на 15.08РЗИ
15.09.2018
г.
6 здравно-образователни мероприятия –
РЗИ
от бюджета на 02.01дискусии
РЗИ
14.11.
2018 г.
3 изследвания на терен за установяване на РЗИ
от бюджета на януариХИВ-статус.
РЗИ
декември
2018 г.

РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА КАТО ДВИЖЕЩА СИЛА
ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, МОБИЛНОСТ, УЧЕНЕ, КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ,
СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ, СОЛИДАРНОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА И ФОРМИРАНЕ
10

НА ГРАЖДАНСКО САМОСЪЗНАНИЕ
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Набиране на доброволци за XXVII МФМИ КСМП
„Сурва” 2018
Подпомагане на деца в неравностойно БМЧК
социално положение (деца от социалнослаби семейства, такива на многодетни
родители, жертви на насилие, деца в риск),
които не са настанени в ДСЗ.
Информационни кампании и демонстрация БМЧК
по първа помощ.

РЕСУРСИ
от бюджета
на БМЧК

от бюджета
на БМЧК

Провеждане на обучение за работа с
малките методики.
Обучение за доброволци по превенция на
HIV/СПИН и сексуално-рисково
поведение.
Обучение по Общи знания за ЧК/ЧП.

БМЧК

БМЧК

от бюджета
на БМЧК

Информационна кампания по превенция
на HIV/СПИН за деня на влюбените.
Информационна кампания „Европейска
доброволческа служба и аз”
Участие на представители на БМЧК във
Втората сесия на XIV Националeн събор
на Българския младежки Червен кръст –
Габрово.
Проект „Преобразяване”

БМЧК

от бюджета
на БМЧК
316,12 лв.

Провеждане на ателиета по психосоциална
подкрепа в четвърти и осми клас.
Кампания за Баба Марта
Отбелязване на Световен ден за борба с
тютюнопушенето.
„Зелена инициатива” в кметство „Изток”
по повод 22 април – Световен ден на
Земята

Фондонабирателни акции с касички:
- Цветница
- Великден
- Гергьовден
- Бъдни вечер
- Коледа

БМЧК

Сдружение
„АКСЕЛС”
БМЧК

Хип-хоп група
“Switch”
БМЧК
БМЧК
БМЧК
ОбМД с участието
на всички училища
и институции на
територията на
кметство „Изток”
БМЧК

от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК

от бюджета
на БМЧК
441,13 лв.
от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на ОбМД

от бюджета
на БМЧК

ПЕРИОД
януари
2018 г.
януаридекември
2018 г.
януаридекември
2018 г.
февруари
2018 г.
февруари
2018 г.
февруариюни 2018
г.
14.02.2018
г.
26.03.
2018 г.
30.03–
01.04. 2018
г.
06.05.2018
г.
март-юни
2018 г.
01.03.2018
г.
31.03.2018
г.
април 2018
г.

априлдекември
2018 г.
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Съвместна благотворителна кампания с
Кауфланд за “Топъл обяд”

БМЧК

от бюджета
на БМЧК

Великденска благотворителна кампания
2018г.
Отбелязване на Международен ден на
ЧК/ЧП.
Отбелязване на Международен ден за
съпричастност със засегнатите от
ХИВ/СПИН.
Благотворителна кампания по случай Деня
на детето.
Отбелязване на Световен ден на
кръводаряването.
Отбелязване на Международен ден на
младежта.
Обучение за доброволци по превенция на
HIV/СПИН и сексуално-рисково
поведение.
Информационна кампания за набиране на
доброволци
Отбелязване на Международен ден без
насилие.
Отбелязване на 97 рожден ден на БМЧК.

БМЧК

от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК

Промоция на БМЧК в пернишките
училища и гимназии. Учредяване на нови
клубове на БМЧК в област Перник.
Обучение на тема „Доброволчество“ –
„Меките умения, които получаваме от
доброволчеството“
Отбелязване на Международен ден на
толерантността.
Коледна кампания

БМЧК

ОМС топли града

ОМС

Отбелязване на 5 декември –
Международен ден на доброволеца.

БМЧК

БМЧК
БМЧК
БМЧК

априлдекември
2018 г.
май 2018 г.
08.05.2018
г.
19.05.2018
г.

от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК

01.06.2018
г.
14.06.2018
г.
12.08.2018
г.
октомври
2018 г.

ОМС

135,00 лв.

БМЧК

от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК

октомври
2018 г.
02.10.2018
г.
14.10.2018
г.
ноември
2018 г.

БМЧК
БМЧК
БМЧК

БМЧК

ОМС

87,86 лв.

ноември
2018 г.

БМЧК

от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК
102,04 лв.

16.11.2018
г.
декември
2018 г.
18.12.
2018 г.
05.12.2018
г.

БМЧК

от бюджета
на БМЧК

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
В ГРАЖДАНСКИЯ ЖИВОТ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО ИМ КЪМ ОСНОВНИТЕ
ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ И СТАНДАРТИ
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД
12

Участие на млади хора, членове на
младежки организации в Национални
младежки срещи и обмени
- Участие на представители на ОМС
в IX Национална среща на Детските
и младежки парламенти – гр. Враца

Ученически
общински съвет –
Враца; ОС – Враца

4,30 лв.

Младежко
сдружение за мир и
развитие на
Балканите, Община
Варна, НМФ
ОМС

23,60 лв.

ОМС

50,00 лв.

Конкурс „Учителят, който ме вдъхновява”,
Шесто издание.
18-и Рожден ден на Младежки клуб „Да
бъдем приятели”, Фондация „П.У.Л.С.”

КСМП

1006,19 лв.

Фондация
„П.У.Л.С.”

Обучение на тема „Предприемачество”

ОМС
Благотворителна
инициатива
„Бъдители”
КСМП , младежки
организации

от бюджета на
Фондация
„П.У.Л.С.”
-

-

Участие на представители на ОМС
в Национална среща на младежките
организации и XIV Национално
младежко изложение – гр. Варна

Обучение на тема „Ораторско
майсторство”
Благотворителен Великденски концерт

12 август – Международен ден на
младежта, десет години от създаването на
КСМП и забавно-образователна игра
“Ловец на съкровища”

-

1395,70 лв.

.
31.0502.06.2018
г.
22-24.06
2018 г.

27.02.2018
г.
26.04.2018
г.
май-юни
2018 г.
01.06.2018
г.
06.06.2018
г.

12.08.2018
г.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В
МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ДЕЙНОСТ
Приобщаване на младите хора към
фолклорните традиции, чрез запознаването
и включването им в народния празник
„Сурва” и Международния фестивал на
маскарадните игри „Сурва”.
Пето фолклорно надиграване за младежки
любителски групи за фолклорни хора
„Приятели чрез танца”
Национален конкурс „Дай, бабо, огънче”

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

Народните
читалища

от бюджета
на
читалищата

януаридекември
2018 г.

Сдружение „Дай,
бабо, огънче”

950,00 лв.
дофинансиране
от бюджета
на НЧ

28.04.
2018 г.

НЧ „П. К. Яворов –
1926 г.”, с Мещица,
Община Перник

12.05.
2018 г.
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XXI Национален празник „Чичо Стоян”

XI издание на „Витошки напеви”

НЧ „Чичо Стоян –
1927 г.”, с.
Дивотино, Община
Перник
НЧ „Пробуда –
1937 г.”, с.
Кладница, Община
Перник
Кметство, с.
Кладница

от бюджета
на НЧ

03.06
2018 г.

от бюджета
на НЧ

07.07.
2018 г.

СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА, НАСЪРЧАВАЩА И ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА ЗА
КАЧЕСТВЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

„Панорама на средните училища в област
Перник”

ЦПЛР - ОДК

„Панорама на средните училища в област
Перник”

ОбМД съвместно с
РУО на МОН и
средните училища

РЕСУРСИ
от бюджета
на ЦПЛР –
ОДК
от бюджета
на ОбМД

ПЕРИОД
април 2018
г.
април 2018
г.

РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ И АКТИВИРАНЕ НА МЛАДЕЖИТЕ
Идентифициране и активиране от
специалист в рамките на проект „Готови за
работа“ неработещи и неучещи младежи и
информиране за услугите, предоставяни в
Бюрата по труда след регистрация.
Идентифициране от младежкия медиатор
на неработещи и неучещи младежи и
информиране за услугите, предоставяни в
Бюрата по труда след регистрация.
Идентифициране от ромския медиатор на
неработещи и неучещи младежи и
информиране за услугите, предоставяни в
Бюрата по труда след регистрация.
Активиране от социалните партньори на
неработещи и неучещи младежи и
информиране за услугите, предоставяни в
Бюрата по труда след регистрация.
Включване на младежи в мерки за
обучение и заетост по ЗНЗ; включване в
Програми за заетост по ЗНЗ

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември
2018 г.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември
2018 г.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември
2018 г.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември
2018 г.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември
2018 г.
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Изготвяне на индивидуални планове за
действие и профили на всички младежи с
професионалните и личностни умения и
компетентности, желания и конкретни
действия със срокове и конкретно поети
ангажименти, водещи до успешна трудова
реализация на пазара на труда.
Предоставяне на професионално
ориентиране и мотивиране.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември
2018 г.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

Организиране и провеждане на
специализирана младежка трудова борса.
Провеждане на тристранни срещи с
работодатели

ДБТ

от бюджета
на ДБТ
от бюджета
на ДБТ

Провеждане на инициативи „Ден на
работодателя“

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

Включване в ателиета за търсене на работа
с различна тематика.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

Включване в групови мероприятия за
активно поведение на пазара на труда.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

Осъществяване на връзки с други
институции с цел решаване на различни
социални проблеми на младежите, поети
като случаи от кейсмениджъра.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември
2018 г.
24.04.2018
г.
януари –
декември
2018 г.
януари –
декември
2018 г.
януари –
декември
2018 г.
януари –
декември
2018 г.
януари –
декември
2018 г.

ДБТ

ПОДКРЕПЯЩИ МЕРКИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Обучение за придобиване на
професионална квалификация и/или
ключови компетентности, търсени на
пазара на труда.
Подкрепа за намиране на работа на
първичния пазар на труда.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември
2018 г.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

Осигуряване на стажуване на работно
място за младежи с образование и
квалификация.
Субсидиране на временна заетост в
публичния сектор.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

Предоставяне на услуги от мрежата на
европейските служби за заетост(EURES).

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

Осигуряване на стажуване и обучение в
рамките на схеми по ОП“РЧР“.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември
2018 г.
януари –
декември
2018 г.
януари –
декември
2018 г.
януари –
декември
2018 г.
януари –
декември
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Подадени заявки от работодатели от
реалния сектор за разкриване на свободни
работни места по схема „Младежка
заетост” – за обучение или стажуване на
безработни младежи до 29 години.
Осигуряване на заетост в рамките на схема
„Обучение и заетост за младите хора –
Компонент II” по ОП“РЧР“.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

2018 г.
януари –
декември
2018 г.
януари –
декември
2018 г.

ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА
ПРЕСТЪПНОСТТА
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

Национална програма „Работа на
полицията в училищата” – с включени
профилирани теми за различни възрастови
групи. Целите заложени в програмата са
генерална превенция по отношение на
децата в училищната възраст, изграждане
на модели за безопасно поведение в
подрастващите, създаване на положително
отношение към МВР и нейната дейност в
децата и запознаване на учениците с
елементарни правни понятия, съобразени с
възрастта им. Програмата обхваща
ученици от 3 до 10 клас.
Кампания през ваканциите „Да пазим
децата на пътя”.

ОД на МВР

от бюджета
на ОД на
МВР

януаридекември
2018 г.

ОД на МВР

Участия в мероприятия, заложени в
европейската мрежа на службите на пътна
полиция „TISPOL”, чрез провеждане на
обучения на тема „Детски обезопасителни
системи и каски”.
Осъществяване на Национална програма
„Детско полицейско управление“.
Създадени два броя ДПУ на територията
на община Перник с 49 доброволец от
трети клас.

ОД на МВР

от бюджета
на ОД на
МВР
от бюджета
на ОД на
МВР

януаридекември
2018 г.
януаридекември
2018 г.

от бюджета
на ОД на
МВР

януариюни 2018 г.

Предоставяне на информация относно
правата и задълженията на децата, лична
безопасност, модели на поведение,

ОД на МВР,
съвместно с
общинска
администрация, ОС
на БЧК, учители,
прокуратура,
духовници
ОД на МВР

-

януаридекември
2018 г.
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координати на компетентни служби за
съвет и помощ, информация на родители и
специалисти, работещи с деца на интернет
сайта www.detskasigurnost.bg, разработен
по проект на ГД „Национална полиция” –
МВР на тема „Подобряване закрилата на
детето и превенция на детската
престъпност в България”.
Участие в механизма за противодействие
на училищния тормоз между децата и
учениците в училище.
Участие в механизма за съвместна работа
на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на
деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст;
Създадени екипи за обхват;
Кампания в началото на учебната година
„Децата тръгват на училище” с участие на
млади хора от всички училища.
Реализиране на кампания „Спортът е подобрия начин децата да пораснат” –
програма за превенция употребата на
алкохол от лица под 18 години. Целта на
кампанията е да се организират и
популяризират инициативи за насърчаване
на семейния спорт. На територията на
община Перник бе проведено спортно
състезание с участието на 60 деца на
възраст 11-12 години от три учебни
заведения .

ОД на МВР
ОД на МВР

ОД на МВР
ОД на МВР,
съвместно с
общинска
администрация,
Съюз на
пивоварите в Р.
България

от бюджета
на ОД на
МВР
от бюджета
на ОД на
МВР

януаридекември
2018 г.
януаридекември
2018 г.

от бюджета
на ОД на
МВР
от бюджета
на Съюз на
пивоварите в
Р. България

17.09.2018
г.
октомври
2018 г.

Б. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ /ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ/:
1. В началото на 2018 г. бе заплатен годишния хостинг (81,00 лв.) и домейна
(211,03 лв.) на сайта на Консултативния съвет за младежка политика www.ksmp-pernik.com. През месец декември 2018 г. бе направен трансфер на
домейна и бе подновен годишния хостинг-план за 2019 г. (128,75 лв.).
Средствата бяха осигурени от Община Перник.
2. През цялата 2018 г. експерти от Регионална здравна инспекция предоставяха
услуги по безплатно консултиране и изследване за сексуално предавани
инфекции (сифилис и chlamydia trachomatis) и инфекции с множествен
механизъм на предаване (хепатит В, хепатит С и ХИВ), безплатни консултации в
Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушенето, провеждаха мероприятия
за измерване съдържанието на въглероден оксид в издишвания въздух в белите
дробове на пушачи и пасивни пушачи, здравно-образователни мероприятия и
дискусии на тема тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно
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хранене, ниска физическа активност и повишаване на сексуалната култура,
изследвания на телесния състав (тегло и мазнини, вода в организма, мускулна
маса и тип стуктура на тялото и базална обмяна), индивидуални консултации,
както и изследвания на терен за установяване на ХИВ-статус.
3. През 2018г. служители от ОД на МВР – Перник работиха по:
a. Национална програма „Работа на полицията в училищата” – с включени
профилирани теми за различни възрастови групи. Целите заложени в
програмата са генерална превенция по отношение на децата в
училищната възраст, изграждане на модели за безопасно поведение у
подрастващите, създаване на положително отношение към МВР и
нейната дейност у децата и запознаване на учениците с елементарни
правни понятия, съобразени с възрастта им. Програмата обхвана ученици
от 3 до 10 клас;
b. През ученическите ваканции ОД на МВР провеждаше кампания „Да
пазим децата на пътя”;
c. Служители от ОД на МВР и деца участваха в мероприятия, заложени в
европейската мрежа на службите на пътна полиция „TISPOL”, чрез
провеждане на обучения на тема „Детски обезопасителни системи и
каски”.
d. В изпълнение на Национална програма „Детско полицейско управление”
на територията на община Перник бяха създадени два броя ДПУ с 49
доброволеца от 3 клас.
e. Служители от ОД на МВР предоставяха информация относно правата и
задълженията на децата, лична безопасност, модели на поведение,
координати на компетентни служби за съвет и помощ, информация на
родители и специалисти, работещи с деца на интернет сайта
www.detskasigurnost.bg, разработен по проект на ГД „Национална
полиция” – МВР на тема „Подобряване закрилата на детето и превенция
на детската престъпност в България”.
f. Участие в механизма за противодействие на училищния тормоз между
децата и учениците в училище.
g. Участие в механизма за съвместна работа на институциите по обхващане
и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст; създадени екипи за
обхват.
4. През цялата 2018 г. ЦПЛР – Обединен детски комплекс, Общински младежки
дом и ОК Дворец на културата предоставяха услуги за пълноценно осмисляне на
свободното време на младите хора чрез форми за култура, изкуство и
неформално обучение, инициативи за развитие на таланта, творческите умения и
културното изразяване на младите хора.
5. В периода януари-декември 2018 г. представители на БМЧК подпомагаха деца в
неравностойно социално положение (деца от социално-слаби семейства, такива
на многодетни родители, жертви на насилие, деца в риск), които не са настанени
в ДСЗ, провеждаха информационни кампании и демонстрации по първа помощ.
6. За по-добро координиране на младежките инициативи, заложени в Общинския
годишен план за младежта 2018 г. и Годишния план на КСМП 2018 г., както и с
цел по-ефективно сътрудничество между общинската администрация, младите
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хора, младежките организации, участващи в структурата на КСМП и други
заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика,
през цялата 2018 г. работеше младежки медиатор, назначен по граждански
договор към Община Перник. (12 месеца х 250,00 лв. – общо: 3000,00 лв.)
7. По повод ХХVІІ МФМИ през месец януари в ЦПЛР – ОДК се проведе
„Фестивално антре” – уърк-шоп, който включваше отворени ателиета за
изработване на тематични сувенири, изложба на школата по изобразително
изкуство, изложба на старинни занаятчийски инструменти и национални носии,
презентация за деца и ученици и сурвакарски групи на тема „Лицата по Сурва” и
тематичен театрално-музикален спектакъл. През творческите ателиета в рамките
на една седмица преминаха над 800 участници.
8. Като съпътстваща изява на XXVII МФМИ “Сурва” 2018 младежките танцови
формации от РМД – Мошино организираха танцов спектакъл „Игри с маски” –\
една високо-професионална изява, съчетала традиционни и съвременни танцови
стилове и техники, както и маскарадни елементи, относно костюми и маски.
9. За поредна година в периода между февруари и март 2018 г. се проведе Десетия
Национален конкурс за мартеници „Пижо и Пенда”, организиран от сдружение
„Дай, бабо, огънче”. В надпреварата за най-голяма, най-дълга, най-оригинална
мартеница, пано и обемна кукла с първомартенска символика бяха получени 940
мартеници от 93 различни институции и индивидуални участници от цялата
страна, както и от два града в Испания. С част от най-красивите червено-бели
символи бяха подредени три изложби – в Районен младежки дом – Мошино, в
Общински младежки дом и НЧ „П.К Яворов” – с. Мещица. Конкурсът се
организира ежегодно от екипа на сдружението, който също така инициира и
Младежките ателиета „Мартениците – символ на добро“, в които ученици
изработваха мартеници, с които на Първи март закичиха гражданите на Перник,
както и участниците в Пробега на мира, който премина през центъра на града.
Наградите за отличените участници в конкурса (грамоти, плакети и медали),
както и материалите за творческите работилници бяха осигурени от Община
Перник (556,13 лв.). Специалната награда на КСМП към Кмета на община
Перник получиха Елица Гидинова – ОУ „Цар Симеон”, гр. Варна и Клуб
„Традиции и обичаи” – ПГАС, гр. Добрич. Специалната награда за най-дълга
мартеница получи II клас при VIII ОУ „Кракра Пернишки” , гр. Перник. Също
така бяха присъдени специални награди на: детското жури на конкурса, на НЧ
„П. К. Яворов” – с. Мещица, на Сдружение „Дай, бабо, огънче”, специална
награда за запазване на българските традиции и първо, втори и трето място за
индивидуални участници и групи.
10. През месец февруари 2018 г. Български младежки червен кръст – Перник
проведе:
- Обучение за работа с малките методики;
- Обучение за доброволци по превенция на HIV/СПИН и сексуално-рисково
поведение;
- Информационна кампания по превенция на HIV/СПИН за деня на влюбените.
11. През месец февруари:
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Школата по английски език към ЦПЛР – ОДК се включи в Регионалните
състезания по английски език към Асоциацията на Кеймбридж училищата в
България.
ДЮТ „Мускетарите” представи на своите почитатели театралното
представление „Криворазбраната цивилизация”.
Състоя се музикално-театралния спектакъл, посветен на Васил Левски „За теб,
Апостоле!”, в който взеха участие Духов и Камерен оркестър към ОК „Дворец
на културата”, ДЮТ „Мускетарите”, Балетно студио „Ида”, ДЮФА „Граовче” и
хор „Родна песен”.
Школата по изобразително изкуство взе участие в Национален конкурс „Трифон
Зарезан” - Сунгурларе и донесе на Перник сребърен медал и грамоти.
Проведе се Национален конкурс за деца и ученици „Баба Марта бързала,
мартенички вързала”, както и изложба на отличените експонати.
„Седмица по родолюбие” – театрално-музикална творческа работилница на тема
„140 години от Руско-турската освободителна война”, както и
„Дядо
Славейкови бивалици – небивалици” – театрална драматизация.

12. В периода февруари-юни 2018 г. представители на БМЧК провеждаха обучения
по Общи знания за ЧК/ЧП.
13. Между 12 и 16 февруари 2018 г. експерти от РЗИ проведоха информационна
АНТИСПИН кампания по повод Деня на влюбените - 14 февруари.
14. От 13 февруари до 08 март 2018 г. по повод 20-годишнината от създаването на
Общински младежки съвет – Перник, се проведе ежегодния Национален
литературен конкурс, който те по традиция организират. Избраните теми, по
които младите хора имаха възможността да изявят своите творчески
способности бяха две – „Къде са хората (Малкият принц) и „Ще замени ли
роботът човека?”. В конкурса взеха участие много млади хора на възраст между
14 и 25 годишна възраст от Хасково, Монтана, Карлово, София и разбира се
Перник. На 13 март 2018 г. на специална церемония по награждаването, когато
тържествено бе отбелязана и двадесет годишнината от създаването на ОМС,
бяха отличени най-добрите есета и разкази. Организаторите за първи път тази
година присъдиха специална награда за разказ, с която бе отличена
възпитаничката от ГПЧЕ „Симеон Радев” – Емма Динева. В категория есе на
първо място бе класирана Карина Маркова (Перник), на второ – Анна Каменова
(Перник) и на трето (Диана Михайлова (Монтана). Победителите освен
грамоти, получиха и ваучери за книги. Наградите за победителите бяха
осигурени от Община Перник. (720,00 лв.).
15. На 14-ти февруари младежи от БМЧК отбелязаха с различни кампании Деня на
влюбените. Те се състояха в клуб „Темелко Ненков” в ГПЧЕ ”Симеон Радев”, в
СУРИЧЕ ”Д-р Петър Берон” и на центъра на града. Проведено бе и обучение на
темата ”Превенция на ХИВ/СПИН” в Центъра за самотни възрастни хора. В
ГПЧЕ „Симеон Радев” бяха поставени кутия за „валентинки”, чрез която
учениците пращаха „валентинки” до съучениците си. В същия ден доброволци
на БМЧК посрещаха съучениците си с цитати , за да може всеки да се почувства
обичан и информационни брошури, касаещи ”Превенция на ХИВ/СПИН”. В
края на деня във видео-залата на училището се проведе и лекция по „Превенция
на ХИВ/СПИН”. В СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” младежите играха играта
”Линия на риска”, също получиха информационни брошури и балони във
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формата на сърце. В центъра на Перник инициативи също имаше. Минувачите
имаха възможността да допълнят виждането си по темата „За мен любовта е...”.
Също така имаше и „Любовна поща”, от която всеки желаещ можеше да напише
„валентинка” на непознат или да си вземе подобна.
16. На 27 февруари 2018 г. в конферентната зала на ОбМД членовете на ОМС
проведоха обучение на тема ”Организиране – от идеята до събитието”. Целта му
бе да развие уменията за свободно представяне на младите хора на идеи пред
публика и получаване на ясна представа за стъпките, нужни за организиране на
събитие. Обучението бе насочено се само към всички ученици, които имаха
желание за личностно развитие, а и към членовете на екипа на Общински
младежки съвет, които след време ще бъдат отговорни за устойчивото развитие
на организацията.
17. През месец март 2018 г. Български младежки червен кръст – Перник:
- Проведе кампания за Баба Марта;
- Отбеляза Световен ден за борба с тютюнопушенето.
18. През месец март в ЦПЛР – ОДК:
- Бе експонирана изложба под надслов „Четирите годишни времена: Пролет” от
новосъздадената рубрика „Да доведем изкуството при децата”. Гостува
Градската художествена галерия Перник с експонати от фонда на галерията.
Откриване с пърформанс. Нова рубрика от проекта на ЦПЛР-ОДК „Да доведем
изкуството при децата” в партньорство с ГХГ. Представяне на фонда на
галерията четири пъти в календарната година - пролет, лято, есен и зима, със
специалното участие на сценичните форми на ЦПЛР-ОДК.
- Се проведе тържествен концерт от сценичните форми, по повод 3 март – Ден на
освобождението, Национален празник на Р. България.
- Школата по изобразително изкуство представи изложба „Батика” посветена на
Международния ден на жената – 8 март;
- ДЮТ „Мускетарите” представиха театралната постановка „Не падай духом” по
Станислав Стратиев, посветена на Международния ден на театъра.
- Проведе се образователен концерт на ДЮФА „Граовче”, съвместно с Народния
оркестър при ОК Дворец на културата - Школа по изобразително изкуство.
- Школата по спортни танци взе участие в Международен турнир по спортни
танци – София (3 купи за І място, 3 златни медала, 1 сребърен и 2 бронзов); в
Международен турнир по спортни танци – Монтана (5 купи за І място, 5 златни
медала, 1 сребърен); в Републикански турнир по спортни танци – Монтана (2
купи за І място; 2 златни медала; 1 сребърен и 1 бронзов).
- Школата по английски език се включи в Международно състезание по
английски език „Международно Кенгуро Глобъл Лингвистик” – Асоциация на
Кеймбридж училища България.
- Балетно студио „ИДА” взе участие в Международен танцов конкурс – Mfvmnt
Internаtionale competition – Русе (1 първо, 2 трети, 1 пето, 1 десето място) и в VІ
Международен танцов конкурс – World dance cup - Пловдив (2 първи, 1 второ, 2
трети, 1 пето място и квота за участие в Световен конкурс – Барселона.
19. В периода март-юни 2018 г. представители на БМЧК провеждаха ателиета по
психосоциална подкрепа за ученици в четвърти и осми клас.
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20. На 01 март 2018 г. младежките творческите състави на ОбМД отбелязаха Деня
на любителското творчество с концерт спектакъл.
21. Между 07 март и 30 април 2018 г. Областна администрация, РЗИ, ОД на МВР,
РУО, БЧК и СБА съвместно проведоха една областна информационна кампания
за безопасно шофиране по време на абитуриентските тържества.
22. На 26 март 2018 г. от 13.00 ч. в Конферентната зала на Общински младежки дом
– Перник Сдружение „АКСЕЛС”, организира за младежите на възраст между 16
и 29 години информационна кампания „Доброволчеството и аз”. Целта на
организаторите бе да популяризират доброволчеството сред младите хора в
Перник и региона и възможностите, които предлагат Европейската
доброволческа служба (ЕДС), предстоящият старт на Европейския корпус за
солидарност, Програма „Еразъм+” на ЕС и възможностите за младите хора да
пътуват, да общуват с техни връстници от други националности, да придобиват
много нови знания и умения посредством неформални методи на обучение, да се
развиват и да се чувстват повече европейци. За събитието те бяха привлекли и
завърнали се доброволци, които от първо лице разказаха за предизвикателствата
и постиженията си. Инициативата бе финансирана от Община Перник (316,12
лв.).
23. Инициативите „Пролетни дни за добро” , организирани от Сдружение „Дай,
бабо, огънче” стартираха на 24 март с младежка арт работилница за изработване
на пролетни картини, икебани, венчета и букетчета, с които бе направена
подвижна изложба, част от конкурса „Писано яйце”, който се проведе на 05
април 2018 г. В същия ден бе организирана и кръгла маса на тема „Огнища за
съхранение и предаване на българския фолклор”. На 06 април 2018 г. Сдружение
„Дай, бабо, огънче” организира в Общински младежки дом благотворителен
спектакъл „Пътеки към душата на България”, посветен на 10 години от
създаването си.
24. В периода 30 март – 01 април 2018 г. представители на БМЧК взеха участие във
Втората сесия на XIV Националeн събор на Българския младежки Червен кръст
в град Габрово.
25. През месец април 2018 г. различните творчески и спортни формации от ЦПЛР –
ОДК се включиха във:
- Школа по спортни танци взе участие в Международен турнир по спортни танци
Beodance OPEN- Белград (3 купи за І място; 3 златни медала); в Републикански
турнир по спортни танци – София (4 купи за І място; 4 златни медала; 1
бронзов), в Международен турнир по спортни танци Skopie open – Скопие (3
купи за І място; 3 златни медала; 1 сребърен).
- Балетно студио „ИДА” взе участие в Международен турнир по спортни танци
Skopie open - Скопие (1 купа, 1 златен медал).
- Хор „Родна песен” взе участие в ІІІ Национална хорова инициатива „България
пее” – под егидата на Българския хоров съюз и донесе Диплом за принос в
популяризирането на българското хорово изкуство.
- Проведоха се две издания на „Фолклорна седянка” – уърк-шоп и отворени
ателиета и програма от творческите формации на 0ЦПЛР-ОДК за децата на
Перник в областта на фолклора.
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Бе организиран концерт, посветен на големия християнски празник Великден,
който се провежда традиционно всяка година, с участието на всички школи по
изкуства.
Проведоха се два благотворителни концерта в помощ на дете, нуждаещо се от
средства за лечение.
Хор „Родна песен” проведе неделно Великденско матине.
Проведе се традиционният вече Музикално-театрален конкурс „Талантите на
Перник, като отличените участници се включиха в празничната програма за 24
май и 1 юни.
Бе организиран концерт, посветен на Международния ден на танца /27 Април/,
който традиционно се провежда от школата по спортни танци.
ІІІ-то издание „Генезисът на един творец” представи творчески портрет на
Мариана Янкулова – старши учител по автентичен фолклор и нейни
възпитаници, утвърдили се професионално в тази област.
Представители на ДЮТ „Мускетарите” се завърнаха с диплом и плакет от
Международния детско-юношески театрален фестивал „Океан от любов” –
Пазарджик.

26. В периода април-декември 2018 г. представители на БМЧК провеждаха
Фондонабирателни акции с касички (Цветница, Великден, Гергьовден, Бъдни
вечер, Коледа. Проведоха и съвместна благотворителна кампания за “Топъл
обяд”.
27. През месец април 2018 г. за жителите на кметство „Изток” танцовите формации
от ОбМД организираха празничен концерт „Хубав ден – Великден” на открито.
28. От 17 до 20 април 2018 г. се проведе Панорама на средните училища, по време
на която средните училища и професионалните гимназии представиха актуална
информация за профилите, специалностите и професиите, включени в планприема им за учебната 2018/2019 година. Кандидат-гимназистите и техните
родители
имаха възможността да се запознаят с реда и условията за
кандидатстване, предлагано обучение, организирани клубни дейности,
разработени училищни проекти и възможности за професионална
реализация. Изложението се организира за 19-та поредна година в Общинския
младежки дом в партньорство с Регионалното управление на образованието в
Перник.
29. „Зелена инициатива” в кметство „Изток” по повод 22 април – Световен ден на
Земята, организираха от ОбМД, с участието на всички училища и институции на
територията на кметство „Изток”. По традиция този ден се отбелязва с нови
насаждения от млади дръвчета.
30. На 24 април 2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Общински младежки дом Дирекция
„Бюро
по
труда“
–
Перник организира Младежка трудова борса по
проект „Готови за работа” на ОП РЧР. 146 лица имаха възможността да се
срещнат с 13 работодатели от областите Перник и София и да получат
информация за свободни работни позиции в браншове като производство на
електрически
съоръжения,
шивашка
промишленост,
преработваща
промишленост, търговия, ресторантьорство, услуги, както и Военно окръжиеПерник. Най-много работни места бяха заявени в областта на преработващата
промишленост и ресторантьорството. Предоставена бе възможност за
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договаряне и сключването на трудови договори, като 23 от търсещите работа
лица бяха поканени в съответните фирми да депозират допълнително документи
с цел постъпване на работа. Дирекция „Бюро по труда“-Перник осигури и
специален щанд за запознаване на младежите с възможностите за работа в
чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа EURES.
31. На 26 април 2018 г. от 18.00 ч. в Общински младежки дом, екипът на Общински
младежки съвет организира благотворителен концерт. С тази инициатива
младите хора се присъединиха към каузата за набиране на средства за лечението
на Кирил Росенов Кирилов от с. Ярджиловци, който е с онкологично заболяване.
В концерта взеха участие ДЮФА "Чудно оро", Маги Йорданова от АНПТ
„Граовска младост“, хип-хоп групите Switch и Dance Squad, както и музикалните
формации „Андромеда”, Wasted generation, „Секунда волта” и Dazed. Към
прекрасната инициатива се включиха и квартет "Кодам" - възпитаници на НМУ
„Л. Пипков“ – София. От продадените билети, както и от кутиите, поставени във
фоайето на ОбМД преди концерта, бяха събрани 1291,00 лв., които бяха
преведени по сметката на момчето. Необходимите средства за отпечатването на
рекламните материали за събитието бяха осигурени от Община Перник (50,00
лв.).
32. В периода 27-29 април 2018 г. се проведе XIII Международен конкурс за млади
изпълнители на класически музикални инструменти и XI Конкурс за детска
рисунка. Организатори бяха ОК Дворец на културата и Обединена школа по
изкуствата.
33. На 28 април 2018 г. (събота) за пети пореден път в Перник се проведе
фолклорното надиграване за любителски клубове „Приятели чрез танца”,
организирано от сдружение „Дай, бабо, огънче!“. Традиционното вече събитие
започна с дефиле до площад „Кракра”, където бе и откриването на празника.
Фестивалната и Конкурсната програма продължиха в зала „Борис Гюдеров”,
където се изявиха 26 любителски фолклорни състава с 540 участници от Перник,
София – град, София - област, Варна, Козлодуй, Ботевград, Самоков и Дупница.
Голямата награда на Кмета на община Перник – тъпан, спечели Танцов клуб
„Войвода” от Варна. В двете възрастови групи: първо място – ТС „Хорце” и ТШ
„Сборенка”, София; второ място – ТК „Веселите шопчета” и ТК „Граовци”,
Казичене; трето място – ТК „Седеф”, София и ФТА „Самоков”, Самоков. ”.
Наградите (музикални тонколони, кърпи за глава и танцови кожени колани,
както и Голямата награда – тъпан бяха осигурени от Община Перник (900,00
лв.).
34. През месец май 2018 г. от екипа на Български младежки червен кръст - Перник:
- Проведе Великденска благотворителна кампания;
- Отбеляза Международен ден на ЧК/ЧП;
- Отбеляза Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН.
35. През месец май творческите и спортни формации от ЦПЛР – ОДК взеха участие
в:
- ДЮФА „Граовче” в телевизионното предаване „От българско по българско”.
- Школата по английски език се включи в състезанието посветено на Деня на
Европа - „Опознай Европа”.
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Хор „Родна песен” спечели най-високата награда „Гранд – при” в категория
школувано пеене и ІІ място за църковно пеене в XVІ Международен детскоюношески хоров фестивал „Звучит Москва” – Русия.
Школата по спортни танци взе участие в конкурс „Изгряващи звезди” – Пирдоп
(3 златни медали), Международен турнир по спортни танци – гр. Златица (3
златни и 2 бронзови медала), в Републикански турнир по спортни танци –
Пловдив (2 златни медала) и в Републикански турнир и Купа „Стара Загора”
по спортни танци (2 купи, 2 златни медала).
Хор „Родна песен” и ДЮФА „Граовче” проведоха своите годишни концерти.
По повод 24 май бе организиран съвместен концерт на съставите на ЦПЛР –
ОДК, Граовска младост – Дворец на културата с гостуващия на град Перник
мъжки хор от град Хаселт, Холандия с диригент Светла Клайн.
Проведе се конкурс за рисунка „Моята любима здравословна храна” – съвместна
инициатива с Районна здравна инспекция Перник.
Проведе се официалното закриване на Национална програма „Детско
полицейско управление” като бяха връчени удостоверения за завършен курс на
доброволците от „детско полицейско управление” – съвместна инициатива с ОД
на МВР Перник.

36. През месец май 2018 г., по повод Европейска нощ на литературата, Общински
младежки дом – Перник организира младежко поетично студио. Вече
традиционният литературен празник даде възможност на участниците от
Литературно студио „Пегас” да се запознаят и четат съвременни македонски
поети.
37. Между 02 и 15 май 2018 г. експертите от РЗИ проведоха информационна
кампания за отбелязване на Световния ден за движение.
38. Навръх Гергьовден млади хора, представители на хип-хоп група Switch и техни
приятели изрисуваха лятната сцена в Централен градски парк. Проектът
„Преобразяване” наистина преобрази сцената – на фронталната стена графично
бяха изобразени гербът на Перник и портретите на Христо Ботев и Елисавета
Багряна. На едната страна на сцената бяха изписани части от стихотворенията
„Да се завърнеш в бащината къща” на Д. Дебелянов и „Потомка” на Багряна, а
на срещуположната - „На прощаване” на Ботев и „Стон” на П. Яворов.
Инициативата беше финансирана от Община Перник (441,13 лв.).
39. Между 08 и 25 май експерти от РЗИ проведоха една информационна кампания
за отбелязване на Европейския ден за борба със затлъстяването.
40. На 12 май 2018 г. с подкрепата на Община Перник за десета поредна година се
проведе Националния детски фолклорен конкурс „Дай, бабо, огънче”,
организиран от НЧ „П. К. Яворов – 1926 г.” и Сдружение „Дай, бабо, огънче”.
Конкурсът бе съфинансиран от Община Перник и дарители. Проявата събра
много деца на възраст от 4 до 17 години, представители на над 3о организации
от Перник и различни градове. Младите и талантливи изпълнители на
традиционен български фолклор, певци, инструменталисти, танцьори
представиха пред публиката и журито песните, танците, игрите и гатанките,
които знаят от своите баби, които също бяха там, за да докажат автентичността
на традицията.
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41. Между 14 и 20 май 2018 г. представители на РЗИ проведоха информационна
АНТИСПИН кампания по повод Международния ден за съпричастност със
засегнатите от ХИВ/СПИН.
42. В периода между 14 май и 08 юни 2018 г. експертите от РЗИ проведоха
информационна кампания за отбелязване на Световен ден без тютюн - 31 май.
43. 27 май 2018 г. в Централен градски парк представители на Сдружение
„АКСЕЛС” проведоха обучение на тема „Моят домашен любимец”, което
имаше за цел да повиши информираността у подрастващото поколение, относно
правилния избор на домашен любимец и отговорността как да се грижим за него
у дома и на обществено място. На присъстващите бяха раздадени
информационни материали с полезни съвети, а специален гост-лектор на
събитието беше квалифицирания ветеринарен лекар – д-р Гикова. Събитието бе
финансирано от Община Перник (347,50 лв.).
44. От 31 май до 02 юни 2018 г. представители на Общински младежки съвет
Перник взеха участие в IX Национална среща на Детските и младежки
парламенти в гр. Враца, която бе част от традиционните „Ботеви дни” под
патронажа на президента на Р България г-н Румен Радев. В срещата взеха
участие представители на детските и младежки парламенти от 25 областни
града. Транспортните разходи бяха финансирани от Община Перник. (4,30 лв.).
45. През месец юни 2018 г. от Български младежки червен кръст - Перник:
- Проведе Благотворителна кампания по случай Деня на детето;
- Отбеляза Световен ден на кръводаряването.
46. През месец юни 2018 г. творческите и спортните формации от ЦПЛР – ОДК
взеха участие в:
- Международен фестивал за мажоретки и духов оркестър – гр. Биелско, Полша
Съвместна инициатива между балетната формация „Ида” на ЦПЛР-ОДК и
Духовия оркестър. Гранд при за международна група и І място за мажоретен
състав.
- ДЮФА „Граовче” взе участие в Балкански шампионат по фолклор „Жива вода”,
град Хисаря и спечели най-високото отличие Гранд при „Златен орфей”;
Персонални дипломи, златни медали и удостояване със званието „Маестро” на
Мариана Янкулова и Владислава Владиславова (9 златни медали, 9 балкански
шампионки). ДЮФА „Граовче” стана „Балкански вицешампион”; в ХХІ
Национален детско-юношески фестивал „Чичо Стоян” ДЮФА „Граовче” (5
златни медали за солисти); в ХVІІІ Национален детски фолклорен фестивал с
международно участие „Слънце иде…”, с. Дрен (3 златни медала, диплом и
плакет за високи постижения за диригента Мариана Янкулова); в Регионален
фестивал „Витошки напеви” – с. Кладница Школа (2 златни медала).
- ДЮТ „Мускетарите” спечели ІІ място в конкурс-рецитал „Дни за Ботев” –
Враца, взе участие в Национален театрален фестивал „Талантино” – Благоевград
и в Международен театрален младежки фестивал „Жреци на музите” – Царево.
- Състоя се „Да знаем и да помним” – спектакъл-концерт в почит към българския
поет и революционер Христо Ботев и загиналите за свободата на България.
Съвместна продукция на сценичните форми към ЦПЛР-ОДК.
- Балетно студио „ИДА” спечели 3 златни медала в Международен танцов
фестивал”MAGIC WORLD” – Хасково.
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Школата по спортни танци взе участие в Международен танцов фестивал
„MAGIC WORLD” – Хасково (1 златен медал); в Международен турнир по
спортни танци – SOLONIKA OPEN – Солун, Гърция (Купа и І място); в
Национален турнир по спортни танци – Несебър (1 сребърен и 1 бронзов
медали).
Проведе се V Международен театрален детско-юношески международен
фестивал „Арлекин” – Перник, с участието на 16 групи от страната и чужбина.
По повод Международния ден на детето се състоя концертна програма,
анимация за деца и бе представена пиесата „Чук и пук”.
Проведоха се традиционните юнски неделни матинета пред публика с хор
„Родна песен”, както и заключителните годишни концерти от сценичните форми
пред родители в края на учебната година.
Школата по изобразително изкуство спечели голямата награда на Кмета на
община Перник за „Ярко дарование”, 2 сребърни медали и 2 поощрения в ХІ
Международен конкурс за детска рисунка – Перник и направи заключителна
годишна изложба.

47. На 01 юни 2018 г. екипът и доброволците на Фондация „П.У.Л.С.” заедно с
партньори и приятели отбелязаха 18-ия Рожден ден на Младежки клуб „Да
бъдем приятели”. В непринудена и приятна атмосфера младите хора не само се
забавляваха, но и обмениха мисли и идеи за доброволчеството,
равнопоставеността и мечтата за един свят без насилие.
48. На 03 юни 2018 г. в с. Дивотино се проведе XXI Национален празник „Чичо
Стоян”, в който взеха участие 420 участника (34 формации и индивидуални
изпълнители) от три области – Перник, Пазарджик и София. Празникът е с
конкурсен характер. С плакети, дипломи, купи и медали бяха наградени над 80
участници и формации. Организатор на инициативата бе НЧ „Чичо Стоян – 1927
г.”, с. Дивотино и Кметство – с. Дивотино, с подкрепата на Община Перник.
49. На 06 юни 2018 г. се проведе среща-обучение на тема „Предприемачество”. По
покана на членовете на ОМС в ГПЧЕ „Симеон Радев” гост лектори бяха Биляна
Панталеева – бизнес обучител и основател на благотворителна инициатива
„Бъдители“ и Емил Лесов – предприемач. Присъстващите имаха възможността
да научат много нови неща относно предприемачеството и лидерството и да се
запознаят с мисията на благотворителната инициатива „Бъдители”.
Благодарствената титла „Посланик на Бъдители“ получи Павел Денков –
представител на Общински младежки съвет – Перник за инициативата си да
покани лектори от благотворителната инициатива, които да споделят своят опит
за успешен професионален път.
50. На 12 юни 2018 г. в Конферентната зала на Общински комплекс „Дворец на
културата” се състоя официалната церемония по награждаването на
победителите в конкурса „Учителят, който ме вдъхновява” 2018, организиран за
шеста поредна година от Консултативния съвет за младежка политика към
Кмета на община Перник. 330 бяха електронните писма, получени в специално
създадената интернет платформа, на която учениците от основните и средните
училища на територията на община Перник имаха възможността да гласуват в
продължение на месец. На първо място те посочиха Нели Живкова –
преподавател по математика в Професионална гимназия по икономика. На второ
се класира Силвия Симеонова – преподавател по български език и литература в
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ОУ „Св. Иван Рилски”, а третото място бе отредено за Веселина Здравкова,
преподавател по математика и информационни технологии в X ОУ „Алеко
Константинов”. ОУ „Св. Иван Рилски” за поредна година се отличи като
училището с най-много номинирани преподаватели – общо 36. Веднага след
него се наредиха X ОУ „А. Константинов” и XI ОУ „Елин Пелин”. Конкурсът
запазва своята тенденция с всяка изминала година да подобрява рекордите не
само от към брой получени електронни писма, но и като брой номинирани
преподаватели. Тази година те бяха общо 164 от 19 училища. Организаторите не
изневериха на стила си и тази година отново подариха таблет на един от всички
гласували ученици, изтеглен на лотариен принцип. Късметлията бе Кристиян
Кирилов от ОУ „Свети Иван Рилски”. Артистичната програма, подготвена
специално за всички присъстващи включваше изпълнения на хип-хоп група
“Switch”, на Емма Динева (пиано) и на Георги Динев (вокал) – многократни
лауреати от множество Национали и Mеждународни конкурси за музика и
популярна песен, включително и от конкурса „Талантите на Перник”.
Инициативата бе финансирана от Община Перник (1006,19 лв.).
51. От 22 до 24 юни 2018 г. представители на ОМС взеха участие в Национална
среща на младежките организации и XIV Национално младежко изложение – гр.
Варна. Темите, по които младите хора дискутираха бяха „Предизвикателствата
пред младежките организации”, „Генериране на решение” и „Развитие на
застъпнически кампании по изведените предизвикателства”. Наред с това бе
проведена и видео кампания „ Кои сме ние”, имаща за цел да популяризира
младежките организации и техните дейности. Транспортните разходи бяха поети
от Община Перник (23,60 лв.).
52. На 26 юни 2018 г. представители на РЗИ отбелязаха Международния ден за
борба с наркоманията и търговията с наркотици.
53. През месец юли 2018 г. представители на ЦПЛР – ОДК взеха участие в
Международен младежки фестивал за древни култури „Слънцето над Тодорка” –
с. Оходен, гр. Враца, а ДЮТ „Мускетарите” участваха в проект НПИМД-06НЗ/2018 „Превенция на насилието чрез театър” – Созопол.
54. През месеците юли и август 2018 г. стартира ваканционната програма, за
децата и младежите от града „Здравей, лято” – която включваше Зелен театър“тематични театрални постановки за най-малките, творческо ателие „Сръчко“ и
Детско забавно шоу „Бонбонени истории“. Организатор на инициативите бе
ОбМД.
55. На 07 юли 2018 г. в с. Кладница се проведе XI издание на Регионален фолклорен
събор „Витошки напеви”. В него взеха участие 570 участника (46 формации и
над 80 индивидуални изпълнители) от 4 области – Благоевград, Кюстендил,
София и Перник. Награден фонд – купи за цялостно представяне, плакети,
златни, сребърни и бронзови медали в различните категории – песенно и
танцово изкуство и словесен фолклор. Организатор на инициативата е НЧ
„Пробуда – 1937 г.”, с. Кладница и Кметство – с. Кладница, с подкрепата на
Община Перник.
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56. През месец август 2018 г. ДЮФА „Граовче” взе участие в Световен шампионат
по фолклор – Несебър 2018. Удостояване със званието Световен шампион на
Цвета Страхилова, ученичка на Мариана Янкулова.
57. Между 01 и 07 август 2018 г. представители на РЗИ проведоха една
информационна кампания за отбелязване Световната седмица на кърменето.
58. По традиция и тази година младежките организации в Перник, членове на
Консултативния съвет за младежка политика (КСМП) и институциите, работещи
със и за млади хора на територията на община Перник отбелязаха 12 август –
Международния ден на младежта и 10 години от създаването на КСМП. На така
наречената „Кестенова” (мраморна) алея в Централен градски парк се проведоха
редица информационни кампании. Експертите от Регионална здравна инспекция
измерваха въглеродния оксид в издишания въздух от пушачи, определяха
индекса на телесна маса, анализ на телесния състав и изчисляваха базална
обмяна. Проведоха се също така демонстрация с алкохолни очила и
демонстрация за вредите от тютюнопушенето. Различни програми за обучение
и заетост, възможности за работа и обучение в Европа чрез мрежата EURES,
както и Проект „Готови за работа“ (ОП “Развитие на човешките ресурси“) бяха
представени от служителите на Дирекция „Бюро по труда“ – Перник. Полезна
информация младите хора получиха от експертите на Превантивноинформационен център, относно превенцията на употреба на наркотични и
психотропни вещества, а представителите на фондация „П.У.Л.С.” презентираха
дейностите и инициативите на младежки клуб „Да бъдем приятели”.
Национална мрежа за децата, гр. София представи играта „Не ме съди човече” свързана с темата за щадящо детско правосъдие, а Националният център за
безопасен интернет, съвместно с представители на Асоциация „Родители”, гр.
София – Националната кампания "Да бъдеш Баща". Аварийният екип на
Български младежки червен кръст направи на място демонстрация по първа
долекарска помощ. Доброволците от Сдружение „АКСЕЛС” организираха артателие "Еко-тениска", кампанията „Живей здравословно” и представиха
възможностите на програмата „Еразъм +”. За всички активни млади хора, които
искаха да бъдат възможно най-информирани, относно дейностите на
младежките организации и институции, работещи със и за млади хора в нашия
град, Общински младежки съвет организира играта „Ловец на съкровища“.
Празникът завърши на и пред откритата лятна сцена в парка, където се проведе
младежки концерт с участието на различни творчески формации и изпълнители
от Общински младежки дом – Перник. Инициативата бе финансирана от
Община Перник (1395,70 лв.).
59. Между 15 август и 15 септември 2018 г. представители на РЗИ проведоха лятна
АНТИСПИН кампания.
60. В два поредни дни представители на Общински младежки съвет организираха
Спортен фестивал, в който се включиха младежи, запалени по спорта. На 15
септември 2018 г. се проведе футболен турнир, в който взеха участие 10 отбора.
Паралелно с това, на Алеята на спорта бе организиран и стрийт фитнес турнир.
На 16 септември (неделя) от 11.00 ч. в спортна зала "Кракра" се състоя турнир
по баскетбол 3х3., а пред ОК Дворец на културата имаше забавни игри за наймалките. Инициативата бе финансирана от Община Перник (362,24 лв.).
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61. На 17 септември 2018 г. ОД на МВР стартира кампания „Децата тръгват на
училище” с участие на млади хора от всички училища.
62. На 27 септември 2018 г. експерти от РЗИ организираха работна среща с
представители на администрации и институции по проблемите на
здравословното хранене на децата и учениците и представиха на анализ на
здравословното им състояние.
63. В началото на октомври 2018 г. стартира Информационна кампания за набиране
на нови членове към Общински младежки съвет – Перник. В рамките на един
месец представители на ОМС презентираха своята организация пред младежите
от прогимназиалните класове в пернишките училища, след което в
Конферентната зала на Общински младежки дом те проведоха работна среща, на
която запознаха новите членове с целите и приоритетите на Съвета.
Инициативата бе финансирана от Община Перник (135,00 лв.).
64. През месец октомври 2018 г. ОД на МВР съвместно с общинската
администрация и Съюза на пивоварите в Р България реализираха кампания
„Спортът е по-добрия начин децата да пораснат” – програма за превенция
употребата на алкохол от лица под 18 години. Целта на кампанията бе да се
организират и популяризират инициативи за насърчаване на семейния спорт. На
територията на община Перник бе проведено спортно състезание с участието на
60 деца на възраст 11-12 години от три учебни заведения.
65. През месец октомври 2018 г. Български младежки червен кръст – Перник:
- Проведе обучение за доброволци по превенция на HIV/СПИН и сексуалнорисково поведение;
- Проведе информационна кампания за набиране на доброволци;
- Отбеляза Международен ден без насилие; ю
- Отбеляза 97 рожден ден на БМЧК.
66. През месец октомври творческите и спортни формации от ЦПЛР – ОДК взеха
участие в:
- Народен хор с ръководител Мариана Янкулова – в Национален конкурс
„Пиленце пее”; 2 златни медали, 1 бронзов и Диплом за ръководителката;
- Откриване на учебната година в ОДК – концертна програма от сценичните
форми на ЦПЛР-ОДК;
- Откриване на изложба „Диви картини” на Виолета Асенова от рубриката
„Генезисът на един творец;
- Ден на град Перник– ритуал по откриването; концертна програма от сценичните
форми на ЦПЛР-ОДК; участие на мажоретен състав на ЦПЛР-ОДК; водене на
празничната програма от ДЮТ „Мускетарите”;
- Театър - форум „Насилникът в мен” – представление, създадено по проект
„Превенция на насилието чрез театър”, съвместно „Арт Хаос Неда”.
67. На 15 октомври 2018 г. представители на РЗИ съвместно с ПГОТ „Св. Иван
Рилски“ проведоха изложение на здравословни храни по повод Световния ден
на прехраната.
68. От 20-ти до 24-ти октомври 2018 г. в ЦПЛР – ОДК Перник се проведе Танцово
театрален семинар, организиран от Сдружение ''АРТАРЕА”. Семинарът бе
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предназначен за млади кадри с интерес към изкуството. В рамките на пет дни
младежите работиха с професионалисти от България и Европа, докоснаха се до
стилове като класически балет, съвременен танц, джаз танц, афро танц,
акробатика и жонглиране, импровизационен театър и артистично поведение.
Гост лекторите от Софийска опера и балет, Балет ''АРАБЕСК'', Театър
''РЕПЛИКА'', Танцови компании в Полша и Африка имаха възможността да
работят в рамките на тези пет дни с различни възрастови групи деца и младежи.
За да бъде постигнат максимален ефект и резултат, младежите имаха
възможността да участват в беседи и отворени разговори с професионалистите,
което им създаде нови контакти, познания и връзки в тези сфери на изкуството.
Първият ден от Семинара бе закрит с театрално куклено представление на
Театър ''Скрин'' – „Каша за душата или Коледното джудже от бакалийницата''.
Инициативата бе финансирана от Община Перник (2625,00 лв.).
69. През месец ноември 2018 г. Български младежки червен кръст – Перник:
- Проведе промоция на БМЧК в пернишките училища и гимназии. Учредяване на
нови клубове на БМЧК в област Перник;
- Проведе обучение на тема „Доброволчество“ – „Меките умения, които
получаваме от доброволчеството“
- Отбеляза Международен ден на толерантността.
70. През месец ноември творческите и спортни формации от ЦПЛР – ОДК взеха
участие в:
- Ден на народните будители - тържествена концертна програма;
- „Висше образование – Да успееш в България” - информационна кампания за
възможностите на висшето образование в България;
- Изложба картини от фонда на галерията «Четири сезона - Есен» - вернисаж,
рубрика «Да доведем изкуството при децата». Съвместна инициатива с ХГ «Л.
Гайдаров»;
- Участие в „Ноемврийски музикални дни” – съвместен концерт в рамките на
фестивала с участието на Детски хор „Улыбка“, Детски хор „Родна песен“,
Детски хор „Таласъмче“ и Камерен оркестър „Орфей“ при ОК Дворец на
културата.
71. През месец ноември 2018 г. представители на Общински младежки съвет
проведоха обучение на тема доброволчеството „Меките умения, които
получаваме от доброволчеството“. Инициативата бе финансирана от Община
Перник. (87,86 лв.).
72. В периода между 07 и 30 ноември 2018 г. експертите от РЗИ проведоха една
информационна кампания за отбелязване на Световен ден без тютюн - 15
ноември.
73. През месец декември творческите и спортни формации от ЦПЛР – ОДК взеха
участие в:
- „Коледно антре” – отворени ателиета за изработване на коледни картички от
децата на град Перник, съвместно с учениците от школите по изобразително
изкуство в ЦПЛР-ОДК;
- Коледен концерт „Зимна приказка” - съвместна продукция на сценичните форми
към ЦПЛР-ОДК;
- Юбилеен концерт, по случай 65 години извънучилищна дейност в град Перник.
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74. През месец декември 2018 г. Български младежки червен кръст – Перник:
- Проведе Коледна кампания;
- Отбеляза 5 декември – Международен ден на доброволеца.
75. На 18 декември 2018 г. за поредна година представители на Общински
младежки съвет проведоха инициативата „ОМС топли града“, като раздаваха на
своите съграждани топли напитки. Инициативата бе финансирана от Община
Перник (102,04 лв.).
76. В края на месец декември 2018 г. ОбМД – Перник организира за жителите на
кметство „Изток” Коледен концерт на открито, в който взеха участие
творческите формации на Дома.

Обобщение:
В изпълнение на Общинския годишен план за младежта през 2018 г. бяха
реализирани над 100 инициативи.
Чрез услугите и дейностите за пълноценно осмисляне на свободното време,
чрез различни форми за култура, изкуство и неформално обучение, младите хора се
възползваха от условията за развитие на таланта и творческите си умения.
Организираните творчески работилници, танцови спектакли, концерти, театрални
постановки насърчават различните форми на съвременна градска култура и стимулират
инициативността на младите хора от община Перник. Чрез активното участие на
младежите в различни социални и културни организации, проекти и младежки
инициативи като резултат, бе постигнато популяризиране и мултиплициране на добри
практики на младежка и гражданска активност.
В изпълнение на приоритет II – Насърчаване на здравословния начин на живот
чрез проведените над 30 здравно-образователни мероприятия, 10 информационни
кампании, както и безплатни консултации, работни срещи и семинари се постигна
повишаване нивото на информираност в посока превенция на тютюнопушенето,
употребата на наркотици и полово предавани болести, както и придобити умения и
знания за здравословен начин на живот сред над 1000 млади хора. Бе повишена и
тяхната гражданска позиция, чрез включването им в дейности по превенция на
зависимостите. Създаването на добри условия за спортуване доведе до увеличаване
броя на младежите, практикуващи спортни дейности. През 2018 г. се проведоха не
малко спортни инициативи с цел повишаване на тяхната физическа активност.
В посока друг важен приоритет – Развитие на младежко доброволчество – бяха
организирани множество инициативи сред които информационна кампания за
набиране на доброволци, информационна кампания „Европейска доброволческа служба
и аз”, обучение на тема „Доброволчество“ – „Меките умения, които получаваме от
доброволчеството“. Бе осъществен и проект „Преобразяване“, в който младежи от хипхоп формация Switch преобразиха сцената в Централен градски парк. И тази година
изключително активни бяха доброволците от Бьлгарски младежки червен кръст.
За повишаване гражданската активност на младите хора в община Перник бяха
реализирани не малко инициативи, сред които традиционният вече конкурс „Учителят,
който ме вдъхновява“, три обучения - „Ораторско майсторство”, „Предприемачество” и
„Моят домашен любимец“. Бе организиран и благотворителен Великденски концерт в
подкрепа на болен младеж от с. Ярджиловци. Представители на Общински младежки
съвет взеха участие в IX Национална среща на Детските и младежки парламенти – гр.
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Враца и в Национална среща на младежките организации и XIV Национално младежко
изложение – гр. Варна.
Чрез дейностите на Дирекция Бюро по труда бе постигната по-добра
информираност на младите хора за възможностите за професионална и личностна
реализация:
Осъществен контакт с идентифицирани от специалист в рамките на
проект „Готови за работа“ неработещи и неучещи младежи и
информирани за услугите, предоставяни в Бюрата по труда след
регистрация.

138 младежи

Осъществен контакт с идентифицирани от младежкия медиатор,
неработещи и неучещи младежи и информирани за услугите,
предоставяни в Бюрата по труда след регистрация.

23 младежи

Осъществен контакт с идентифицирани от ромския медиатор
неработещи и неучещи младежи и информирани за услугите,
предоставяни в Бюрата по труда след регистрация.

39 младежи

Активирани от социалните партньори неработещи и неучещи младежи 7 младежи
и информирани за услугите, предоставяни в Бюрата по труда след
регистрация.
Включени в мерки за обучение и заетост по ЗНЗ /без чиракуване и
7 младежи
стажуване/
Включени в Програми за заетост по ЗНЗ
Изготвени индивидуални планове за действие и профили на всички
младежи с професионалните и личностни умения и компетентности,
желания и конкретни действия със срокове и конкретно поети
ангажименти, водещи до успешна трудова реализация на пазара на
труда.
Предоставяне на професионално ориентиране и мотивиране.
Организирана и проведена специализирана младежка трудова борса.

20 младежи
670 индивидуални плана

148 младежи
146 участника

Проведени тристранни срещи с работодатели.
11 срещи, посетени от 10
младежи
Проведени инициативи „Ден на работодателя”
Включени в ателиета за търсене на работа с различна тематика.
Включени в групови меропрития за активно поведение на труда
Осъществяване на връзки с други институции с цел решаване на
различни социални проблеми на младежите с участието на кейс
мениджър.
Обучение за придобиване на професионална квалификация и/или
ключови компетентности, търсени на пазара на труда.
Подкрепа за намиране на работа на първичния пазар на труда.

3 събития, посетени от 22
младежи
401 младежи
48 младежи
51 случая
36 младежи
Започнали работа на ППТ 409 младежи
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Осигуряване на стажуване на работно място за младежи с образование
и квалификация.
Субсидиране на временна заетост в публичния сектор.
Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за
заетост (EURES).
Осигуряване на стажуване и обучение в рамките на схема „Младежка
заетост” по ОП“ РЧР.“
Подадени заявки от работодатели от реалния сектор за разкриване на
свободни работни места по схема „Младежка заетост” – за обучение
или стажуване на безработни младежи до 29 години.
Осигуряване на заетост в рамките на схема „Обучение и заетост за
младите хора” по ОП РЧР.

4 младежи (сх. „Младежка
заетост“)
23 младежи
98 младежи
43 младежи
(от тях: стажуване – 4
младежи; обучение на
работно място - 39 младежи)
40 заявки
4 младежи

Организирането на информационни и образователни кампании за превенция на
нарушенията по отношение на децата в училищната възраст, изграждане на модели за
безопасно поведение у подрастващите, създаване на положително отношение към МВР
и нейната дейност и предоставяне на информация относно правата и задълженията им,
също бяха част от проведените дейности в посока повишаване ролята на младите хора в
превенцията на различните правонарушения.
В. ИЗРАЗХОДВАНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА – ОСИГУРЕНИ ОТ
ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ – ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ И НЕФОРМАЛНИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЧЛЕНОВЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА

№
1.

2.

3.

4.

Инициатива

Дата на
провеждане
Младежки медиатор на КСМП януаридекември
2018 г.
Заплащане на годишен
януарихостинг и домейн за сайта на
февруари
КСМП – www.ksmp2018 г.
pernik.com
Трансфер и подновяване на
декември
домейн за 1 година и
2018 г.
подновяване на хостинг за
2019 г.
Национален литературен
февруариконкурс, отбелязване 20
март 2018 г.
години от създаването на
ОМС и награждаване на
победителите.
Национален конкурс за
февруари
–
мартеници „Пижо и Пенда”,
март 2018 г.
младежки ателиета

Организатор

Сума

КСМП

3000,00 лв.
(12х250,00 лв.)

КСМП

81,00 лв.
211,03 лв.
128,00 лв.

ОМС

720,00 лв.

сдружение
„Дай, бабо,
огънче”

556,13 лв.
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5.
6.

7.

Информационна кампания
ЕДС, ЕКС и „Еразъм +”
Инициативи „Пролетни дни за
добро”
- Младежка арт
работилница по повод
конкурс „Писано яйце”
- Кръгла маса на тема
„Огнища за съхранение
и развитие на
българските традиции”
- Благотворителен
спектакъл „Пътеки към
душата на България”,
по повод 10 години от
Създаването на
Сдружението.
Благотворителен концерт

26 март 2018
г.
26 март - 06
април 2018 г.

Сдружение
„АКСЕЛС”
сдружение
„Дай, бабо,
огънче”

316,12 лв.

26 април 2018
г.
28 април 2018
г.

ОМС

50,00 лв.

Сдружение
„Дай, бабо,
огънче
Хип-хоп
група Switch

950,00 лв.

8.

Пето фолклорно надиграване
„Приятели чрез танца”

9.

Проект „Преобразяване” –
изрисуване на сцената в
Централен градски парк.
Обучение „Моят домашен
любимец”
Участие на представители на
ОМС в IX Национална среща
на Детските и младежки
парламенти – гр. Враца

06 май 2018 г.

Конкурс „Учителят, който ме
вдъхновява” – шесто издание
Участие на представители на
ОМС в Национална среща на
младежките организации и
XIV Национално младежко
изложение – гр. Варна

май- юни
2018 г.
22-24 юни
2018 г.

10.
11.

12.
13.

14.

27 май 2018 г.
31 май-02
юни 2018 г.

12 август – Международен ден 12 август
на младежта, 10 години от
2018 г.
създаването на КСМ и
информационнообразователна игра „Ловец на
съкровища”

300,00 лв.

441,13 лв.

Сдружение
347,50 лв.
„АКСЕЛС”
Ученически
4,30 лв.
общински
съвет – Враца,
ОС – Враца,
Общински м
ладежки дом - Враца
КСМП
1006,19 лв.
Младежко
сдружение за
мир и
развитие на
Балканите,
Община
Варна, НМФ
КСМП,
младежки
организации

23,60 лв.

1395,70 лв.
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15.

Спортен фестивал

16.

Информационна кампания за
набиране на доброволци

17.

Танцов и театрален семинар
“Art I Dancing wave”

18.

Обучение на тема
доброволчество – „Меките
умения, които получаваме от
доброволчеството“
Инициатива „ОМС топли
града“

19.

15-16
септември
2018 г.
01-30
октомври
2018 г.
20-24
октомври
2018 г.
ноември 2018
г

ОМС

362,24 лв.

ОМС

135,00 лв.

Сдружение
„АртАреа”

2625,00 лв.

ОМС

87,86 лв.

18 декември
2018 г.

ОМС

102,04 лв..

Общо 19 финансирани дейности за 2018 г.

12 842, 84
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