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ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2020
Общинският годишен план за младежта 2020 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 № 62 от 30.01.2020 г. За
реализирането на включените в него младежки дейности на КСМП бяха предвидени
30 000,00 (тридесет хиляди) 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 2020 г. се осъществиха ограничен брой дейности по национално
регламентираните приоритети, заложени в Общинския годишен план за младежта за 2020
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 сред младите хора.
 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
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

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

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

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

януари-декември
2020 г.

КСМП

2250,00 лв.

януари – март;
юли – декември
2020 г.
януари-декември
2020 г.

Подновяваване на годишен хостинг на
КСМП
сайта на КСМП – www.ksmp-pernik.com и
SSL сертификат “RapidSSL” за една
година
„Мариам“ – театрално представление на
ЦПЛР-ОДК
ДЮТ „Мускетарите“

196,95 лв.

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

януари-февруари
2020 г.

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на Кметство
„Изток“
от бюджета
на ЦПЛРОДК

януари 2020 г.

ЦПЛР-ОДК

-

януари 2020 г.

ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ЦПЛРОДК

януари 2020 г.

„Приключенията на Чук и Пук“ –
театрално представление на ДЮТ
„Мускетарите“
Участие на ДЮФА „Граовче“ (народен
хор и танцов състав) в ТВ предаване „От
българско по-българско“
Фестивално антре – уъркшоп, ателие за
изработване на сувенири, тематична
ученическа изложба, музикалнотанцувален спектакъл
Младежко маскарадно дефиле

ЦПЛР-ОДК

„Сурвакариада 2020“ – музикалнотеатрален спектакъл на Школа по
съвременни танци
Изложба на сурвакарски маски,
посветени на „Сурвакариада 2020“

ЦПЛР-ОДК

Танцов спектакъл „Игри с маски” –
кметство „Изток”

ОбМД

Танцово-театрален фестивал Ärt I
Dansing Wave” – артистични
работилници за танцово изкуство и 6
практически спектакъла
Участие на Международен проект „The
Kay to Connektion” с участието на
България, Полша, Латвия и Гърция
Участие на Школа по живопис в
Национален конкурс за рисунка „Моят
празник“ – Стара Загора

ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК

януари-февруари
2020 г.
януари-март
2020 г.
януари 2020 г.

януари 2020 г.
януари 2020 г.
януари 2020 г.
януари 2020 г.
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„Четири сезона – зима“ – вернисаж

ЦПЛР-ОДК,
съвместно с ХГ

Неделно матине – концерт на хор „Родна
песен“ и КО „Орфей“

ЦПЛР-ОДК,
съвместно с ДК

Караоке-парти с гост-музикант

Сдружение „Дай,
бабо, огънче“
Сдружение „Дай,
бабо, огънче“

Инициатива „Пролетни дни за добро“:
- Младежки ателиета
- Национален конкурс за
мартеници „Пижо и Пенда“
Участие на Школата по английски език в
Международен изпитен борд (вътрешен
кръг) – Kangaroo Global Lingvistik
Гостуваща изложба на Школата по
графика в XIII ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ , посветена на 1 март
Вечер на класическата музика – хор
„Родна песен“, КО „Орфей“ и Духов
оркестър
Участие на балетнно студио „ИДА“,
Школа по съвременни танци, ДЮФА
„Граовче“ и хор „Родна песен“ в
благотворителен концерт
Участие на школата по живопис в
Национален конкурс „Моите детски
мечти“ – София
Участие на Школа по спортни и естрадни
танци в Държавен шампионат по спортни
танци – Дупница (5 златни, 7 сребърни, 5
бронзови медала)
Участие на школата по спортни танци в
Национално състезание „Изгряващи
звезди” – Дупница
„Творчески работилници“
Участие на Школа по аглийски език в
Състезание по английски език на
Асоциация на Кеймбридж училища в
България
Участие на школата по спортни и
естрадни танци в 5th Athens Dance
Festival”- Гърция
„За теб, Апостоле”- театрално музикален
спектакъл, посветен на В. Левски
Kонкурс за изработване на мартеници и
мартенски сувенири „Баба марта бързала,

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК,
съвместно с ДК
ЦПЛР-ОДК,
съвместно с ДК
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК,
съвместно с
ОК”Дворец на
културата”
ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
200,00 лв.

януари 2020 г.

438,93 лв.

февруари 2020 г.

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

февруари 2020 г.

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК

февруари 2020 г.

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

февруари 2020 г.

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК

февруари 2020 г.

от бюджета
на ЦПЛР-

29 февруари
2020 г.

януари 2020 г.
26.02.2020 г.

февруари 2020 г.
февруари 2020 г.
февруари 2020 г.

февруари 2020 г.

февруари 2020 г.
февруари 2020 г.

февруари 2020 г.
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мартенички вързала” – изложба и
награждаване
Литературен конкурс и Рожден ден на
ОМС
Инициатива „Седмица по родолюбие”
Уърк-шоп и заключителен театрален
спектакъл на ДЮТ „Мускетарите“ –
„Българийо, за тебе те умряха“
Украса на дърветата в централна градска
част, по случай 1 март
Тържествен концерт по случай 3-ти март

ОДК
ОМС

645,00 лв.

ЦПЛР-ОДК
съвместно с
ОК”Дворец на
културата”
ЦПЛР-ОДК

от бюджета
на ЦПЛРОДК

ЦПЛР-ОДК

Участие на Школата по графика в III
ЦПЛР-ОДК
Национален конкурс „Ще обичам аз от
сърце таз земя и тоз народ“
Участие на Школа по съвременни танци в ЦПЛР-ОДК
празник „СИрни заговезни в Тетевен“
Участие на Школата по приложно и
изобразително изкуство в Национален
конкурс „Водсата – извор на живот“
XIII конкурс за детска рисунка

Участие на Школа по живопис в
Международен конкурс за музикално и
изобразително изкуство
Инициатива „Творчески работилници“

ЦПЛР-ОДК
ОК Дворец на
културата;
Обединена школа
по изкуства
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

„Фолклорна седянка“ – театралномузикален спектакъл на ДЮФА
„Граовче“ (две издания)
Младежко поетично студио, по повод
Европейска нощ на литературата
Концертна програма с анимация
посветена на Международния ден на
детето
Участие на ДЮТ „Мускетарите, Школа
по балет и ДЮФА „Граовче“ в концертспектакъл „Да знаем и да помним“
„А сега накъде… Къде да уча?“ –
виртуална панорама

ЦПЛР-ОДК

„Фолклорна седянка“ – уъркшоп и
отворени ателиета (две издания)

ЦПЛР-ОДК

Инициатива „Творчески работилници“

ЦПЛР-ОДК

ОбМД
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

февруари-март
2020 г.
февруари 2020 г.

от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ОК ДК

01.03.2020 г.

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

април 2020 г.

март 2020 г.
март 2020 г.
март 2020 г.
март 2020 г.
април 2020 г.

май 2020 г.
май 2020 г.
май 2020 г.
01 юни 2020 г.
02 юни 2020 г.
юни 2020 г.
юни 2020 г.
юни 2020 г.
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Участие на ДЮФА „Граовче“ в
Международен онлайн фолклорен
фестивал „Българин“
„Вечер на талантите“ – празнична
програма посветена на 91 г. – Перник

ЦПЛР-ОДК

Танцов спектакъл „Магьосникът и феите
на танца“

ЦПЛР-ОДК

Участие на ДЮТ „Мускетарите“ в
онлайн конкурс „Ботеви празници“

ЦПЛР-ОДК

Участие на ДЮТ „Мускетарите“ в
Международен младежки театрален
фестивал „Време“ – Враца (онлайн)
Годишна продукция на ДЮФА „Чудно
оро“ – приключване на творческия сезон
„Фолклорна капчица“ – концертспектакъл на ДЮФА „Граовче“

ЦПЛР-ОДК

Участие в Международен онлайн
фолклорен фестивал „Ромашка Fest”Русия
Участие в XII Европейски шампионат по
фолклор „Еврофолк – 2020“

ЦПЛР-ОДК

Участие в онлайн фолклорен фестивал
„Витошки напеви“

ЦПЛР-ОДК

Участие в Международен интернет
конкурс за дистанционни проекти
„Победа все времена“ – Москва
Участие в Национален конкурс по
фолклор „Пиленце пее“

ЦПЛР-ОДК

Участие на ДЮТ „Мускетарите“ в
партньорски проект „От нас зависи“ –
дигитален форум театър за младежи,
Чепеларе
„Здравей лято“ – ваканционна програма
за деца и младежи
Участие в програмата посветена на 91
години – Перник

ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК

ОбМД
ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК

ОбМД
ЦПЛР-ОДК

Участие на Школа по спортни и естрадни ЦПЛР-ОДК
танци в Държавно първенство по латиноамерикански танци – I ранг – София
Участие на Школа по спортни и естрадни ЦПЛР-ОДК
танци в Държавно първенство по спортни

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 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 ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛР-

юни 2020 г.
юни 2020 г.
юни 2020 г.
юни 2020 г.
юни 2020 г.
юни 2020 г.
юли 2020 г.
юли 2020 г.
юли 2020 г.
юли 2020 г.
юли 2020 г.
юли 2020 г.
юли 2020 г.

юли 2020 г.
юли 2020 г.
октомври 2020 г.
октомври 2020 г.
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танци – II ранг – София
Участие на Школа по спортни и естрадни
танци в Държавно лично отборно
първенство по спортни танци – Сливен
Участие на Школа по спортни и естрадни
танци в Национална купа – спортни и
естрадни танци, Сливен
Участие в програмата посветена на 19
октомври – ден на град Перник

ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-ОДК

Младежка празнична програма,
ОбМД
посветена на Деня на Перник, с участието
на художествено-творческите формации.
Фолклорен концерт на ФА „Граово“

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

октомври 2020 г.
октомври 2020 г.
19.10.2020 г.
19.10.2020 г.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

Здравословен статус
Предоставени услуги по безплатно
РЗИ
от бюджета
януари-декември
консултиране и изследване за сексуално
на РЗИ
2020 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
1 информационeн материал, публикуван на
РЗИ
от бюджета 29 май 2020 г.
интернет страницата на РЗИ – Перник за
на РЗИ
отбелязване на Световния ден без тютюн 31 май
- Предоставен на ПГТС „Арх. Йордан
РЗИ
от бюджета
29 май 2020 г.
Миланов“, гр. Перник регламент на
на РЗИ
Министерство на здравеопазването за
конкурс за плакат на тема: „Да говорим
открито за последствията от тютюна“
2. Злоупотреба с алкохол
1 видеопоказ
РЗИ
от бюджета
януари-декември
на РЗИ
2020 г.
3 Дейности по превенция на
наркоманиите
1 видеопоказ
РЗИ
от бюджета
януари-декември
на РЗИ
2020 г.
4. Ниска физическата активност
Участие на Школа по волейбол в областно ЦПЛР-ОДК
от бюджета
януари-декември
първенство (различни възрастови групи); в
на ЦПЛР2020 г.
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Новогодишен турнир
Участие на Школа по борба в Държавно ЦПЛР-ОДК
лично
първенство:
Сливен;
Горна
Оряховица, Бургас
Участие на Школа по баскетбол в ЦПЛР-ОДК
Национално първенство по баскетбол:
Самоков, Перник, Благоевград

ОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК
от бюджета
на ЦПЛРОДК

Спортен фестивал

379,20 лв.

ОМС

януари-декември
2020 г.
януари-декември
2020 г.
18-20 септември
2020 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 по РЗИ
от бюджета
13-21 февруари
повод Деня на влюбените - 14 февруари.
на РЗИ
2020 г.

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
ДЕЙНОСТ
Информационни кампании и демонстрация
по първа помощ.

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

БМЧК

от бюджета
на БМЧК

Обучение за доброволци по превенция на
БМЧК
HIV/СПИН и сексуално-рисково поведение.
Обучение по Общи знания за ЧК/ЧП.
БМЧК

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

Отбелязване на Световен ден за борба с рака БМЧК
Информационна кампания по превенция на
HIV/СПИН за деня на влюбените.
Кампания по случай Световния ден за борба
с тормоза в училище
Отбелязване на Световен ден за борба с
тютюнопушенето.
Фондонабирателни акции с касички:
- Великден;
- Коледа
Съвместна благотворителна кампания с
„Кауфланд“ за “Топъл обяд”

БМЧК

БМЧК

от бюджета
на БМЧК

Отбелязване на Международен ден на
ЧК/ЧП.
Отбелязване на Международен ден за
съпричастност със засегнатите от

БМЧК

от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК

БМЧК
БМЧК
БМЧК

БМЧК

ПЕРИОД
януаридекември 2020
г.
февруари 2020
г.
февруари-юни
2020 г.
04.02.2020 г.
14.02.2020 г.
февруари 2020
г.
31.03.2020 г.
априлдекември 2020
г.
априлдекември 2020
г.
08.05.2020 г.
19.05.2020 г.
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ХИВ/СПИН.
Кампания по случай Деня на детето

БМЧК

Лекции за деца по Програма „Хелфи”

БМЧК

Отбелязване на Международен ден на
младежта.
Участие на доброволци от БМЧК в Панаир
на книгата, организиран от Фондация
„Богданова и Данаилова“, под патронажа на
Кмета на община Перник

КСМП
Фондация
„Богданова и
Данаилова“, със
съдействието на
община Перник
БМЧК

Обучение за доброволци по превенция на
HIV/СПИН и сексуално-рисково поведение.
Кампания #УсмихниСе по случай
БМЧК
Световния ден на усмивката
Промоция на БМЧК в пернишките училища
и гимназии. Учредяване на нови клубове на
БМЧК в област Перник.
Отбелязване на 99 годишнината на БМЧК.

БМЧК
БМЧК

Участие на доброволци от КСМП в КСМП
организацията и провеждането на Ден на
предизвикателството, организиран по повод
Деня на Перник
Отбелязване на Световен ден за борба със
БМЧК
СПИН
Отбелязване на 5 декември – Международен БМЧК
ден на доброволеца

от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на КСМП
-

01.06.2020 г.

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

октомври 2020
г.
октомври 2020
г.

от бюджета
на БМЧК
-

14.10.2020 г.

от бюджета
на БМЧК
от бюджета
на БМЧК

01.12.2020 г.

юли 2020 г.
12.08.2020 г.
06-13.09.2020 г.

октомври 2020
г.

17.10.2020 г.

декември 2020
г.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
В ГРАЖДАНСКИЯ ЖИВОТ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО ИМ КЪМ ОСНОВНИТЕ
ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ И СТАНДАРТИ
ДЕЙНОСТ
12 август – Международен ден на младежта
и дванадесет години от създаването на
КСМП
Участие на представители на Общински
младежки съвет, БМЧК и Фондация
„П.У.Л.С.“ в Национална младежка
академия – с. Атиа, общ. Обзор (1 клас)
Участие на представители на Общински
младежки съвет, БМЧК и Фондация
„П.У.Л.С.“ в Национална младежка
академия – к.к. „Боровец“ (2 клас)

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

Младежки
организации

7530,00 лв.

12 август 2020 г.

Национален
младежки форум

-

04-07.09.2020 г.

Национален
младежки форум

-

08-11.10.2020 г.
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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 различни народни
празници и обичаи
XXIII Национален празник „Чичо Стоян”
(онлайн)
XIII издание на „Витошки напеви” (онлайн)

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

Народните
читалища

от бюджета
на
читалищата

януари-декември
2020 г.

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

от бюджета
на НЧ

06.06.2020 г.

от бюджета
на НЧ

03-04.07.2020 г.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ И АКТИВИРАНЕ НА МЛАДЕЖИТЕ
Идентифициране от специалист активиране
в рамките на проект „Готови за работа“
неработещи и неучещи младежи и
информиране за услугите, предоставяни в
Д БТ след регистрация
Идентифициране от младежкия и ромския
медиатор, и от социалнит партньори на
неработещи и неучещи младежи и
информиране за услугите, предоставяни в
Бюрата по труда след регистрация
Включване на младежи в мерки за обучение
заетост и програми за заетост по ЗНЗ
Изготвяне на индивидуални планове за
действие и профил на всеки
новорегистриран младеж с
професионалните и личностни умения и
компетентности, желания и конкретни
действия със срокове и конкретно поети

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември 2020 г.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември 2020 г.

ДБТ

от бюджета
на ДБТ
от бюджета
на ДБТ

януари –
декември 2020 г.
януари –
декември 2020 г.

ДБТ
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ангажименти, водещи до успешна трудова
реализация на пазара на труда
Предоставяне на професионално
ориентиране и мотивиране
Организиране и провеждане на младежка
трудова борса, тристранни срещи и Дни на
работодателя
Включване в ателиета за търсене на работа с
различна тематика
Включване в групови мероприятия за
активно поведение на пазара на труда
Осъществяване на връзки с други
институции, с цел решаване на различни
социални проблеми с участието на кейс
мениджър

ДБТ
ДБТ
ДБТ
ДБТ
ДБТ

от бюджета
на ДБТ
от бюджета
на ДБТ

януари –
декември 2020 г.
януари –
декември 2020 г.

от бюджета
на ДБТ
от бюджета
на ДБТ
от бюджета
на ДБТ

януари –
декември 2020 г.
януари –
декември 2020 г.
януари –
декември 2020 г.

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
Субсидиране на заетост в публичния сектор

ДБТ

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември 2020 г.

ДБТ

Предоставяне на услуги от мрежата на
европейските служби за заетост (EURES)
Осигуряване на стажуване и обучение в
рамките на схеми по ОП „РЧР“
Подаване на 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 г.
Осигуряване на заетост в рамките на схема
„Заетост за теб“ по ОП РЧР

ДБТ

от бюджета
на ДБТ
от бюджета
на ДБТ
от бюджета
на ДБТ
от бюджета
на ДБТ
от бюджета
на ДБТ

януари –
декември 2020 г.
януари –
декември 2020 г.
януари –
декември 2020 г.
януари –
декември 2020 г.
януари –
декември 2020 г.

от бюджета
на ДБТ

януари –
декември 2020 г.

ДБТ

ДБТ
ДБТ

ДБТ

ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА
ПРЕСТЪПНОСТТА
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Национална програма „Работа на полицията ОД на МВР
в училищата” – с включени профилирани
теми за различни възрастови групи
Кампания през ваканциите „Да пазим децата ОД на МВР
на пътя”

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

ПЕРИОД
януари-декември
2020 г.
януари-декември
2020 г.
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Участия в мероприятия, заложени в
европейската мрежа на службите на пътна
полиция „TISPOL”, чрез провеждане на
обучения на тема „Детски обезопасителни
системи и каски”
Предоставяне на 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
интернетсайта 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 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
Осъществяване на Национална програма
„Детско полицейско управление“ – втора
обучителна група по Програмата.
Незавършена поради въведената
епидемична обстановка
Кампания в началото на учебната година
„Децата тръгват на училище” с участие на
млади хора от всички училища

ОД на МВР

от бюджета
на ОД на
МВР

януари-декември
2020 г.

ОД на МВР

-

януари-декември
2020 г.

ОД на МВР

от бюджета
на ОД на
МВР

януари-декември
2020 г.

ОД на МВР

от бюджета
на ОД на
МВР

юни 2020 г.

ОД на МВР

от бюджета
на ОД на
МВР

17.09.2020 г.

Б. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ /ПО ХРОНОЛОГИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ/:
1. През 2020 г. служители от ОД на МВР – Перник работиха по:
- 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;
- През ученическите ваканции ОД на МВР провеждаше кампания „Да пазим децата на
пътя”;
- 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”;
- 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
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-

-

ГД „Национална полиция” – МВР на тема „Подобряване закрилата на детето и
превенция на детската престъпност в България”;
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;
В изпълнение на Национална програма „Детско полицейско управление” бе
сформирана втора обучителна група по Програмата, но поради въведената
епидемична обстановка в страната обучението не беше завършено.

2. Макар и за ограничен период от време (поради възникналата епидемична обстановка в
страната) през изтеклата 2020 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. Част от инициативите се провеждаха онлайн.
3. Участията и достиженията на спортните школи на ЦПЛР – ОДК през изминалата 2020
г. бяха:
- Школа по волейбол: Областно първенство – момчета до 14 г. (сребърен медал);
Новогодишен турнир – момчета до 18 г. (златен медал);
- Школа по борба: Държавно лично първенство за деца от 4 до 6 клас – Сливен
(сребърен и бронзов медал); Държавно лично първенство кадети от 9 до 10 клас –
Бургас (среърен медал); Държавно лично първенство за юноши от 11 до 12 клас –
Сливен;
- Школа по баскетбол: Национално първенство по баскетбол – Самоков; Перник;
Благоевград.
4. В периода януари – март 2020 г. народният хор и танцовият състав на ДЮФА
„Граовче“ при ЦПЛР – ОДК взеха участие в телевизионното предаване „От българско
по-българско“ (три издания).
5. В периода 02 януари – 15 ноември 2020 г. експерти от Регионална здравна инспекция:
- предоставяха услуги по безплатно консултиране и изследване за сексуално
предавани инфекции (сифилис), както и за инфекции с множествен механизъм на
предаване (хепатит В, хепатит С и ХИВ). Извършени бяха над 254 изследвания на
млади хора;
- Проведе се един видеопоказ на тема „Злоупотреба с алкохол“. Обхванати 19 лица;
- Проведе се един видеопоказ, касаещ дейности по превенция на наркоманиите.
Обхванати 23 лица.
6. В периода януари – декември 2020 г. представители на БМЧК провеждаха
информационни кампании и демонстрации по първа долекарска помощ.
7. За по-добро координиране на младежките инициативи, заложени в Общинския
годишен план за младежта 2020 г. и Годишния план на КСМП 2020 г., както и с цел
по-ефективно сътрудничество между общинската администрация, младите хора,
младежките организации, участващи в структурата на КСМП и други заинтересовани
страни и институции, взимащи решения в младежката политика, в периода януаримарт и юли- декември 2020 г. работеше младежки медиатор, назначен по граждански
договор към Община Перник. Поради въведените противоепидемиологични мерки и
разпространението на COVID-19 в страната масовите мероприятия и всякакви други
организирани форми, предполагащи събиране на много хора на едно място бяха
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отменени, поради което изборът на медиатор през месец март беше преустановено.
Нова процедура за избор на медиатор се проведе през месец юни (9 месеца х 250,00 лв.
– общо: 2250,00 лв.).
8. За поредна година през месец януари младежките танцови формации от ОбМД
организираха танцов спектакъл „Игри с маски” – изява, съчетала традиционни и
съвременни танцови стилове и техники, както и маскарадни елементи, относно
костюми и маски.
9. През януари 2020 г. ЦПЛР – ОДК организира:
- Фестивално антре – уъркшоп за изработване на сувенири, тематична ученическа
изложба и музикално-танцов спектакъл;
- Изложба на сурвакарски маски, посветена на „Сурвакариада 2020“;
- Музикално-театрален спектакъл „Сурвакариада 2020“ на Школа по съвременни
танци;
- Драматичен театър на ДЮТ „Мускетарите“ – „Мириам“ и „Приключенията на Чук и
Пук“;
- Театрално-танцов семинар „Art I Dansing Wave“ с гост лектори от страната и Европа
(6 практически спектакли – класически балет, съвременен танц, театрален тренинг,
театрална имплровизация, африкански танци, танцова импровизация);
- Балетна школа „ИДА“ се включи в Международен проект «The Key to Connektion“
(„Ключът към връзката), с участието на България, Полша, Латвия и Гърция;
- Школата по живопис взе участие в Национален конкурс за рисунка „Моят празник“
– Стара Загора;
- Изложба живопис „Четири сезона – Зима“ (вернисаж) – картини от фонда на
Художествена галерия – Перник; рубрика „Да доведем изкуството при децата“;
- Неделно матине – съвместен концерт на хор „Родна песен“ и КО „Орфей“ към ОК
„Дворец на културата“.
10. От края на месец януари до 29 февруари 2020 г. по повод 22-годишнината от
създаването на Общински младежки съвет – Перник, се проведе ежегодния
Национален литературен конкурс, който младежите по традиция организират.
Избраните теми, по които младите хора имаха възможността да изявят своите
творчески способности бяха две – „Ние ли променяме света или той нас“ и „Вчера е
отражение на утрешния ден“. В конкурса взеха участие много млади хора на възраст
между 14 и 25 годишна възраст от Перник и цялата страна. Победителите освен
грамоти, получиха и ваучери за книги. Наградите бяха осигурени от Община Перник
(645,00 лв.).
11. В края на месец януари стартира XI Национален конкурс „Пижо и Пенда“ за изработка
на най-дълга и най-оригинална мартеница, пано и обемна кукла. Организатор на
инициативата бе Сдружение „Дай, бабо, огънче“. Достоверността, художествената
стойност и оригиналността бяха критериите за наградите, разпределени по групи: до 7
годишна възраст (групова работа); 7-14 годишна възраст (индивидуална и групова
работа); над 14 годишна възраст – (индивидуална и групова работа), представители на
училища, представители на клубове по приложно изкуство и представители на
извънучилищно звено. Най-добрите модели бяха наградени и подредени в три
изложби. Първата бе открита на 26 февруари в Общински младежки дом, когато стана
и обявяването на резултатите от конкурса. На 27 февруари бяха открити изложби в
VIII ОУ „Кракра Пернишки“ и в ДОЦ „Дай, бабо, огънче“. Паралелно с това, в
творческите ателиета на Сдружението под мотото „Мартениците – символ на добро“,
се изработваха мартеници, с които на 02 март бяха закичвани родители и ученици от
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VIII ОУ „Кракра Пернишки“. Инициативата бе финансирана от Община Перник
(438,93 лв.).
12. В периода февруари – юни 2020 г. представители на БМЧК провеждаха обучения по
Общи знания за ЧК/ЧП.
13. През месец февруари ЦПЛР – ОДК организира:
- Драматичен театър на ДЮТ „Мускетарите“ – „Мириам“ и „Приключенията на Чук и
Пук“;
- Школата по английски език се включи в Международен изпитен борд (вътрешен
кръг) Kangaroo Global Lingvistik и в състезание по английски език към Асоциацията
на Кеймбридж училищата в България;
- Гостуваща изложба посветена на 1 март на Школата по графика в XIII ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“;
- Вечер на класическата музика – съвместна инициатива на хор „Родна песен“ и КО
„Орфей“ и Духов оркестър при ОК „Дворец на културата“;
- Участие на балетно студио „ИДА“,Школа по съвременни танци, ДЮФА „Граовче“ и
хор „Родна песен“ в благотоворителен концерт;
- Участие на Школа по спортни и естрадни танци в Държавен шампионат по спортни
танци – Дупница 2020 (5 златни, 7 сребърни и 5 бронзови медала); в Национално
състезание по спортни танци „Изгряващи звезди“ (4 златни, 5 сребърни и 1 бронзов
медали) и в 5th Athens Dance Festival – Гърция (1 златен и 1 бронзов медал);
- Школите по изкуства проведоха инициативата „Творчески работилници“;
- Традиционен конкурс „Баба Марта бързала, мартенички вързала“, изложба и
награждаване;
- Участие на Школата по живопис в Национален конкурс „Моите детски мечти“ –
София;
- Театрално-музикален спектакъл „За теб, Апостоле“ – посветен на В. Левски с
участието на ДЮФА „Граовче“, Балетно студио „ИДА“ и ДЮТ „Мускетарите“;
- Инициатива „Седмица по родолюбие“ – уъркшоп със заключителен спектакъл на
ДЮТ „Мускетарите“ – „Българийо, за тебе те умряха“.
14. През месец февруари представителите на БМЧК:
- Отбелязаха Световния ден за борба с рака (04 февруари);
- Проведоха обучение за доброволци по превенция на HIV/СПИН и сексуалнорисково поведение;
- Проведоха Информационна кампания „Обичай безопасно“ по превенция на
HIV/СПИН за деня на влюбените – 14 февруари;
- организираха кампания по случай Световния ден за борба с тормоза в училище.
15. В началото на месец февруари бе подновен годишният хостинг на сайта на КСМП –
www.ksmp-pernik.com и SSL сертификат “RapidSSL” за една година. Сумата бе
заплатена от Община Перник. (196,95 лв.).
16. В периода между 11 и 23 февруари 2020 г. РЗИ – Перник проведе информационна
АНТИСПИН кампания по повод Деня на влюбените – 14 февруари.
17. На 26 февруари 2020 г. в Общински младежки дом – Перник се проведе първото
издание на младежко караоке парти, в което взеха участие ученици от 9 и 10 клас на
ГПЧЕ „Симеон Радев“. С помощта на гост-музикант и мултимедиен екран, на който
вървеше текст, те пяха и се забавляваха. Събитието бе организирано от Сдружение
„Дай, бао, огънче“, съвместно с ОбМД, и имаше за цел да популяризира класическите
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и световни поп хитове и БГ естрада сред подрастващото поколение, както и да
формира у тях по-широк мироглед по отношение на песенното и музикално
творчество. Инициативата бе финансирана от Община Перник (200,00 лв.).
18. През месец март ЦПЛР – ОДК организира:
- Градска украса с мартеници по повод 1 март;
- Тържествен концерт на сценичните формации по случай 3 март;
- Участие на Школата по графика в IIIНационален конкурс „Ще обичам аз от сърце
таз земя и тоз народ“;
- Участие на Школа по съвременни танци в празника ю„сирни заговезни в Тетевен“;
- Участие на Школата по приложно и изобразително изкуство в Национален конкурс
„Водата – извор на живот“.
19. На 31 март 2020 г. представителите на БМЧК отбелязаха Световния ден за борба с
тютюнопушенето.
20. През месец април ОK Дворец на културата и Обединена школа по изкуства
организираха XIII Международен конкурс за детска рисунка.
21. През месец април 2020 г. Школата по живопис при ЦПЛР – ОДК взе участие в онлайн
Международен конкурс за музикално и изобразително изкуство (1 сребърен медал; 2
поощрения).
22. В периода април – декември 2020 г. представителите на БМЧК проведоха:
- Фондонабирателна акция с касички за Великден;
- Съвместна благотворителна кампания с „Кауфланд“ за „Топъл обяд“;
- Фондонабирателна акция с касички за Коледа.
23. През месец май Общински младежки дом проведе Младежко поетично студио по
повод Европейска нощ на литературата.
24. През месец май ЦПЛР – ОДК организира:
- Фолклорна седянка – театрално-музикален спектакъл на ДЮФА „Граовче“ (две
издания);
- „Творчески работилници“ – съвместни творчески продукти на Школите по изкуства.
25. На 08 май 2020 г. представители на БМЧК отбелязаха Международния ден на
Червения кръст, а на 19 май – Международния ден за съпричастност със засегнатите
от HIV/СПИН.
26. На 29 май 2020 г. на интернет страницата на РЗИ – Перник бе публикуван
информационен материал, за отбелязване на Световния ден без тютюн - 31 май.
27. Отново на 29 май експерти на РЗИ – Перник предоставиха на ПГТС „Арх. Йордан
Миланов“ – Перник, регламент на Министерство на здравеопазването за конкурс за
плакат на тема: „Да говорим открито за последствията от тютюна“.
28. През месец юни ДЮФА „Чудно оро“ към Общински младежки дом проведе концерт
(годишна продукция), с която отбеляза приключването на творческия сезон.
29. През месец юни ЦПЛР – ОДК организира:
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-

Виртуална панорама „А сега накъде… Къде да уча?“ – информационна кампания за
седмокласници и техните родители;
Концертна пограма с анимация, посветена на 1 юни, с участието на ДЮТ
„Мускетарите“, Школа по спортни танци и народен хор към ДЮФА „Граовче“;
„Да знаем и да помним“ – концерт-спектакъл в почит на Христо Ботев, с участието
на ДЮТ „Мускетарите“, Балетна школа „ИДА“ и ДЮФА „Граовче“;
„Фолклорна седянка“ – уъркшоп и отворени ателиета на формациите по танцово
изкуство;
„Творчески работилници“ на школите по изкуства;
Участие на народен хор към ДЮФА „Граовче“ в Международен онлайн фолклорен
фестивал „Българин“ (сребърен медал и поощрителна награда);
„Вечер на талантите“ – програма от сценичните форми и танцов спектакъл
„Магьосникът и феите на танца“, посветени на 91 години – Перник;
Участие на ДЮТ „Мускетарите“ в онлайн конкурс „Ботеви празници“ (поощрителна
награда); в Международен младежки театрален фестивал „Време“ – Враца.

30. На 01 юни 2020 г. представителите на БМЧК проведоха кампания по случай Деня на
детето.
31. На 06 юни 2020 г. се проведе XXIII издание на Националния празник „Чичо Стоян”.
Поради възникналата епидемична обстановка в страната, фестивалът се проведе
онлайн и включваше само литературен конкурс (стихотворение и проза). Участваха
деца и младежи на възраст от 6 до 18 години от цялата страна.
32. Ваканционната програма за деца и младежи „Здравей, лято“ на ОбМД се проведе през
първата половина на месец юли 2020 г.
33. През месец юли ЦПЛР – ОДК организира:
- Концерт-спектакъл на ДЮФА „Граовче“ – „Фолклорна китчица“;
- Участие в XII Европейски шампионат по фолклор „Еврофолк – 2020“ (Титла
„Абсолютни европейски шампиона по фолклор“ – народен хор; Гранд- при „Златен
Орфей“ – народен хор; Лауреат I степен за смесен хор „Граовки“; Диплом за високи
творчески резултати за ръководителя на хора Мариана Янкулова; Звание „Маестроакадемик“ за Мариана Янкулова);
- Участие в Международен онлайн фолклорен фестивал „Ромашка Fest“ – Русия
(Гранд-при за народния хор – 2 отличия; Гранд- при за 2 солистки на народния хор;
Лауреат I Степен за 2 солистки на народния хор; Диплом за отлична педагогическа
работа за Мариана Янкулова – ръководител на хора);
- Участие в онлайн фолклорен фестивал „Витошки напеви“ (Първа награда и плакет
за народен хор; Първа награда и плакет за смесен хор; 3 първи места със златни
медали – за 3 солистки от народния хор; 2 втори места и сребърни медали за 2
солистки от народния хор; 2 трети места с бронзови медали за 2 солистки от
народния хор);
- Участие в международен интернет конкурс за дистанционни проекти „Победа на все
времена“ – Москва (Лауреат I степен за детски хор по школувано пеене „Родна
песен“ с диригент Димитър Костанцалиев; Лауреат I степен за народен хор; Лауреат
II степен за народен хор с диригент Мариана Янкулова);
- Участие в Национален конкурс по фолклор „Пиленце пее“- 4 златни медали за 4
солистки и 2 сребърни медали за 2 солистки на нородния хор с диригент Мариана
Янкулова; 1 поощрителна награда);
- Участие на ДЮТ „Мускетарите“ в партньорски проект „От нас зависи“ – дигитален
форум театър за младежи“ – гр. Чепеларе;
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-

Участие на сценичнит форми в празничната програма, посветена на 91 години –
Прник.

34. През месец юли 2020 г. младежите от БМЧК провеждаха лекции за деца по програмата
„Хелфи“.
35. На 03 и 04 юли 2020 г. онлайн се проведе тринайстото издание на Регионалния
фолклорен събор „Витшки напеви“, в който взеха участие младежки състави и
индивидуални изпълнители на традиционен фолклор. Проявата има за цел да
поддържа танцовото, музикалното, певческото и словесно изкуство в селищата около
планина Витоша и по поречието на реките Струма и Места.
36. На 12 август младежките организации и институциите, работещи със и за младите
хора в града ни, отбелязаха Международния ден на младежта и 12 години от
създаването на Консултативния съвет за младежка политика с информационна
кампания. В нея взеха участие Дирекция Бюро по труда, Превантивно-информационен
център, Общински младежки съвет, Фондация „П.У.Л.С.“, Български младежки червен
кръст, Сдружение „Дай, бабо огънче“, Център за развитие на устойчиви общности и
специалните гости от Национален младежки форум, Сдружение «Национална
младежка карта», Международна награда на херцога на Единбург – България,
Асоциация на българските лидери и предприемачи и «Еко Партнърс България».
Празникът заювърши с концертна програма, в която взеха участие хип-хоп формация
„Денскуад“, вокална група „Синева“, хип хоп формация „Да клик“ и едни от найпопулярните млади изпълнители Дара и Vessou. Инициативата бе финансирана от
Община Перник (7530,00 лв.), както и с подкрепата на „Еко Партнърс България“,
„Рентал медия груп“, „Ardes.bg“, хипермаркети „Кауфланд“, рекламна агенция „Ян
96“ и „Сани Конс – Зайо Байо“.
37. От 04-ти до 7-ми септември 2020 г. представители на ОМС, БМЧК и Фондация
„П.У.Л.С.“ взеха участие в Национална младежка академия (1 клас) – с. Атия, общ.
Созопол, организирана от Наионален младежки форум.
38. В периода между 06 и 13 септември 2020 г. представители на БМЧК взеха участие в
Панаир на книгата, организиран от Фондация „Богданова и Данаилова“, под
патронажа на Кмета на община Перник.
39. За поредна година представителите на Общински младежки съвет, със съдействието на
Община Перник, организираха спортен фестивал за младежи на възраст между 14 и 24
години. В три поредни дни (18, 19 и 20 септември 2020 г.) те проведоха турнири по
волейбол, футбол, баскетбол и стрийт фитнес. Инициативата бе финансирана от
Община Перник (379,20 лв.).
40. През месец октомври ЦПЛР – ОДК организира:
- Участие на Школа по спортни и естрадни танци в Държавно първенство по латиноамерикански танци (I ранг) и спортни танци (II ранг – сребърен и бронзов медал); в
Държавно лично отборно първенство по спотни танци - Сливен (бронзов медал, 2
четвърти места, пето и шесто място); Национална купа – Сливен (осмо място);
- Участие на сценичните форми в предпразничната програма „РестАрт“, посветена на
Деня на град Перник.
41. През месец октомври представителите на БМЧК проведоха:
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-

Обучение за доброволци по превенция на HIV/СПИН и сексуално-рисково
поведение;
Кампания „#УсмихниСе“ по случай Световния ден на усмивката;
Отебялзване на 90 годишнината на БМЧК;
Промоция на БМЧК в пернишките училища и гимназии и учредяване на нови
клубове на БМЧК в област Перник.

42. От 08 до 11 октомври представители на ОМС, БМЧК и Фондация „П.У.Л.С.“ взеха
участие във втория клас на Национална младежка академия – к.к. „Боровец“,
организирана от Наионален младежки форум.
43. По повод Деня на Перник на 17 октомври се проведе Ден на предизвикателството –
състезание по лека атлетика (100 м гладко бягане). В него взеха участие над 100
младежи в четири възрастови фрупи. В организацията и провеждането на
инициативата като доброволци се включиха младежи от Консултативния съвет за
младежка политика.
44. На 19 октомври 2020 г. ОбМД организира младежка празнична програма, посветена на
Дена на града. В нея взеха участие художествено-творческите формации на Дома.
Съсътоя се и фолклорен концерт на ФА „Граово“.
45. През декември 2020 г. представите на БМЧК отбелязаха:
- Световен ден за борба със СПИН;
- Международен ден на доброволеца.

Обобщение:
Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на
COVID-19 на територията на страната, през месец март и от края на месец ноември 2020 г.
беше преустановено провеждането на масови мероприятия и всякакви други организирани
форми, които предполагат събирането на много хора на едно място. Голяма част от
планираните инициативи и форми на дейност и работа с младежи, заложени в Общинския
годишен план замладежта 2020 г. не се проведоха, но са заложени в Общинския годишен
план за младежта 2021 г. Това, разбира се не попречи на младите хора да вземат участие в
различни онлайн форми на обучения, конкурси и инициативи.
В улесняването на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на
личностното развитие на младите хора и осмисляне на свободното им време, особено
активни бяха различните школи и творески формации на ЦПЛР – ОДК.
Експертите от РЗИ предоставяха услуги по безплатно консултиране и изследване за
сексуално предавани инфекции (сифилис), както и за инфекции с множествен механизъм на
предаване (хепатит В, хепатит С и ХИВ).
В посока Развитие на младежко доброволчество се проведоха не малко
информационнни кампании и няколко обучения, организирани от представителите на
БМЧК.
За първа година Международният ден на младежта – 12 август бе отбелязан в
значително по-големи мащаби, като присъствието на повече от 10 младежки организации,
част от които на национално ниво, допринесоха за това. С финансовата подкрепа на
спонсори се проведе и празничен концерт с популярни младежки поп изпълнители.
Чрез дейностите на Дирекция Бюро по труда бе постигната добра информираност на
младите хора за възможностите за професионална и личностна реализация:
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Идентифицирани от специалист, в рамките на проект „Готови за
работа“, неработещи и неучещи младежи и информирани за
услугите, предоставяни в Д БТ.

128 младежи

Идентифицирани от младежкия медиатор, неработещи и
неучещи младежи и информирани за услугите, предоставяни в Д
БТ след регистрация.

9 младежи

Идентифицирани от ромския медиатор неработещи и неучещи
младежи и информирани за услугите, предоставяни в Бюрата по
труда след регистрация.

42 младежи

Активирани от социалните партньори неработещи и неучещи
младежи и информирани за услугите, предоставяни в Бюрата по
труда след регистрация.
Включени в мерки за обучение и заетост по ЗНЗ /без чиракуване
и стажуване/

33 младежи
3 младежи

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.

12 младежи
914 индивидуални плана
за действие на
новорегистрирани през
годината младежи

Проведени тристранни срещи с работодатели.

3 срещи, посетени от 5
младежи

Проведени инициативи „Ден на работодателя”

1 събитие, посетено от 4
младежи
243 младежи

Включени в ателиета за търсене на работа с различна тематика.
Включени в групови меропрития за активно поведение на пазара
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.
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 О П „РЧР.“
Подадени заявки от работодатели от реалния сектор за

53 младежи
108 участника, от които
91 младежи

45 младежи
18 случая
15 младежи
Започнали работа на
ППТ - 520 младежи
11 младежи по програма
„Старт на кариерата“
48 регистрирани
младежи и 24 ученика
30 младежи (обучение на
работното място)
30 заявки
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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“.

10 младежи

Част от планираните дейности и инициативи ще бъдат осъществени през настоящата
2021 г. и са заложени в Общинския годишен план за младежта 2021.
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

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСИ

ПЕРИОД

1.

Младежки медиатор

КСМП

2250,00 лв.
(9 х 250,00 лв.)

2.

Заплащане на хостинг за
сайта на КСМП за 2020 г.
Литературен конкурс и
Рожден ден на ОМС
Пролетни дни „За обро“:
- Младежки ателиета
„Мартениците –
символ на добро“
- Национален конкурс
за мартеници „Пижо и
Пенда“
Караоке парти с гостмузикант
12 август – Международен
ден на младежта – младежки
хепънинг и 12 години от
създаването на КСМП.
Спортен фестивал

КСМП

196,95 лв.

ОМС

645,00 лв.

Сдружение „Дай,
бабо, огънче“

438,93 лв.

февруари-март
2020 г.
февруари 2020 г.

Сдружение „Дай,
бабо, огънче“
Младежки
организации

200,00 лв.

26.02.2020 г.

7530,00 лв.

12 август 2020 г.

ОМС

379,20 лв.

18-20 септември
2020 г.

3.
4.

5.
6.

7.

Общо 7 финансирани дейности за 2020 г.

януари – март;
юли – декември
2020 г.
февруари 2020 г.

11 640,08 лв.
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