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Версия 1.0 

 

ПЛАН  

за изпълнение на Стратегия за младежта на Община Перник 

Стратегическа цел 1: Активни млади хора 

Оперативна цел 1: Повишаване информираността на младите хора 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажирани 

участници 

Източници 

на 

информация 

Срок 

Определяне и 

популяризиране на 

основни 

информационни 

канали за младите 

хора 

 

Проучване на 

наличните 

информационни 

канали 

Избор на основни 

информационни 

канали 

Определяне на 

ангажиментите и 

отговорностите за 

управление на 

избраните 

информационни 

Наличие на добре 

работещи 

информационни 

канали 

Привлечени млади 

хора 

Брой 

информационни 

канали 

Брой 

достигнати 

млади хора 

Община, 

КСМП,  

НПО 

Интернет,  

Социални 

мрежи 

2022 
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канали 

Популяризиране на 

информационните 

канали сред 

младите хора в 

общината 

 

Публикуване на 

актуална младежка 

информация в 

основните 

информационни 

канали 

Изработване на 

координационен 

механизъм за 

създаване и 

публикуване на 

младежка 

информация 

Определяне на 

ангажиментите и 

отговорностите за 

публикуване и 

контрол на 

младежка 

информация 

Текущо и 

навременно 

публикуване на 

Повишена 

информираност 

Видимост на 

младежките 

дейности 

Повишен интерес 

към младежките 

дейности 

Брой 

публикации 

Брой източници 

на информация 

Община, 

КСМП,  

НПО, други 

партньори 

Интернет,  

Социални 

мрежи 

Текущ 
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информация 

Изработване на 

механизъм за 

обратна връзка (от 

младите хора към 

Общината) 

Проучване на 

възможности и 

добри практики за 

осъществяване на 

двупосочна 

обратна връзка 

Изработване на 

механизма и 

популяризиране 

сред младите хора 

Изработен 

механизъм 

Разпознаваемост на 

механизма сред 

младите хора 

Използване на 

механизма за 

обратна връзка 

Брой обратни 

връзки 

Брой резултати 

в следствие на 

обратната 

връзка 

Община,  

КСМП 

 

Действие на 

механизма 

за обратна 

връзка 

2022 

 

Оперативна цел 2: Улесняване на достъпа до информация за възможности 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажиран

и участници 

Източници 

на 

информация 

Срок 

Изграждане на 

единен 

информационен 

младежки  портал 

Създаване на 

визия, 

функционалности 

и структура на 

информационния 

портал 

Изработване на 

Изграден 

информационен 

младежки портал 

Осигурен свободен 

достъп до 

информация 

Повишена 

Брой млади 

хора, ползващи 

услугите на 

портала 

Община 

Перник 

Информацио

нен 

младежки 

портал 

2023 
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портала 

Популяризиране на 

информационния 

портал 

Поддържане на 

информационния 

портал 

информираност на 

младите хора 

Повишена 

активност на 

младите хора 

Осигуряване на 

WiFi на ключови 

места със свободен 

достъп 

Определяне на 

техническите 

възможности и 

локации 

Техническо 

изпълнение  

Популяризиране на 

местата с WiFi 

Поддръжка на 

системите 

Обособени места и 

пространства с WiFi 

Изградена мрежа 

Разпознаваемост и 

използване от 

младите хора 

Брой места с 

WiFi 

 

Община 

Перник 

Публикации 2024 

Създаване на 

специализирани 

информационни 

точки (само за 

младежка 

информация) 

Определяне на 

локации за 

изграждане на 

специализирани 

информационни 

точки 

Техническо 

Осигурен и улеснен 

достъп до младежка 

информация 

 

Брой инфо 

точки 

Брой 

информационн

и материали 

Община 

Перник 

Инфо точки 2022 
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изпълнение  

Популяризиране на 

инфо точките 

Определяне на 

ангажиментите и 

отговорностите за 

ползване на инфо 

точките 

 

Оперативна цел 3: Повишаване на социалните умения и компетенции 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажирани 

участници 

Източници 

на 

информация 

Срок 

Създаване на 

условия за 

повишаване на 

социалните умения 

и компетенции на 

младите хора 

Изработване на 

механизми и 

процедури за 

повишаване на 

социалните умения 

и компетенции на 

младите хора 

Прилагане на 

механизмите 

Наблюдение и 

Приложени 

механизми и 

процедури за 

повишаване на 

умения и 

компетенции 

(Програма за 

младежки дейности) 

Обособени 

пространства за 

Брой механизми 

и процедури 

 

Брой 

осъществени 

дейности в 

резултат от 

приложените 

механизми  

 

Община 

Перник 

Сайт на 

Община 

Перник 

2022 
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контрол на 

изпълнението на 

механизмите 

провеждане на 

дейностите 

Провокиране на 

интереса за 

развитие на 

умения и 

компетенции 

Създаване и 

разпространение 

на информация  

Популяризирани 

възможности за 

развитие на умения 

и компетенции 

 

Брой обхванати 

млади хора 

Брой 

публикации 

Община 

Перник, 

КСМП,  

НПО 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

Създаване на 

възможности за 

придобиване на 

умения и 

компетенции  

Създаване и 

разпространение 

на информация за 

предстоящи 

обучения и други 

възможности за 

придобиване на 

умения и 

компетенции 

Обособяване и 

осигуряване на 

пространства за 

осъществяване на 

обучителни 

дейности 

Организиране на 

Разпространена 

информация 

Осигурени 

пространства 

Проведени 

обучения 

Развити умения 

 

 

Брой осигурени 

пространства 

Брой проведени 

обучения и 

други форми за 

придобиване на 

умения и 

компетенции 

Брой участници 

в обучения 

 

Община 

Перник, 

КСМП,  

НПО, 

РЗИ, 

МКБППМН 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 
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различни форми за 

придобиване на 

умения и 

компетенции 

 

 

Оперативна цел 4: Стимулиране на младежката активност за осъществяване на дейности на местно ниво 

Мерки Дейности Очаквани 

резултати 

Индикатори Ангажирани 

участници 

Източници 

на 

информация 

Срок 

Подобряване на 

обмена на 

информация 

Община-НПО-

младежи 

Провеждане на 

срещи за обмен на 

информация 

Популяризиране 

на срещите и 

осигуряване на 

свободен достъп 

за организации и 

младежи 

Разпознаваемост на 

младежките 

дейности на 

Общината и НПО 

Повишена 

проактивност на 

младежите и на 

НПО 

Брой 

информационни 

канали 

Брой участници 

в 

информационния 

обмен 

Община 

Перник, 

КСМП,  

НПО 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

4 пъти в 

годината 

Представяне на 

добри практики и 

възможности за 

мултиплициране  

Провеждане на 

младежки форуми 

за споделяне на 

добри практики 

Популяризирани 

успешни младежки 

дейности 

Изградена мрежа от 

Брой събития 

Брой участници 

Брой добри 

практики 

Община, 

КСМП,  

НПО 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Ежегодно 
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Насърчаване на 

работата в мрежа 

и споделяне на 

ресурси 

младежки 

организации и 

неформални групи 

Брой 

последващи 

дейности 

Изпълнение на 

Програма за 

младежки 

дейности – 

механизъм за 

финансово 

подпомагане на 

младежки 

инициативи 

Стартиране на 

процедури за 

подаване на 

проектни 

предложения 

Селекция на 

проектните 

предложения 

Финансиране на 

младежки 

инициативи 

Наблюдение, 

контрол и оценка 

на изпълнението 

Повишена 

младежка 

активност 

Обхванати млади 

хора 

Осигурена 

приемственост 

Осъществени 

дейности за 

местните общности 

Брой участващи 

организации 

Брой 

финансирани 

проекти 

Брой 

реализирани 

инициативи 

Брой обхванати 

младежи 

Община 

Перник 

Интернет, 

Отчети за 

изпълнението 

на 

програмата 

Текущ 

 

Оперативна цел 5: Насърчаване на младите хора от малките населени места 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажирани 

участници 

Източници 

на 

информация 

Срок 



 

9 
 

Версия 1.0 

Изработване на 

канали за достигане 

и обхващане на 

младите хора от 

малките населени 

места 

Популяризиране 

на 

информационните 

канали и 

информационния 

портал сред 

младите хора от 

малки населени 

места 

Улеснено участие 

на младите хора от 

малките населени 

места 

Повишен брой 

млади хора 

обхванати чрез 

дейности 

Осъществени 

инициативи в малки 

населени места 

 

% на 

достигнатите 

млади хора от 

малки населени 

места 

 

Община 

Перник, 

Кметства на 

малки 

населени 

места, 

КСМП, 

НПО 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

2022 

Насърчаване на 

сдружаването и 

самоорганизирането 

на младежи в малки 

населени места  

Информиране на 

младите хора от 

малките населени 

места за 

процесите на 

сдружаване 

Подкрепа за 

самоорганизиране 

Създадени 

формални и 

неформални местни 

младежки групи 

Привлечени 

младежи и активно 

включени  

Брой 

организации и 

неформални 

младежки групи 

 

Община 

Перник, 

Кметства на 

малки 

населени 

места, 

КСМП, 

НПО 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

Подкрепа на 

инициативи, 

реализиращи се в 

малки населени 

Осигуряване на 

достъп до 

ресурсите на 

програмата за 

Проведени 

младежки 

инициативи 

Повишена 

Брой 

инициативи 

Брой обхванати 

младежи 

Община 

Перник 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

текущ 
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места младежки 

дейности 

Популяризиране 

на инициативите 

сред младежките 

общности 

 

активност на 

младите хора от 

малки населени 

места 

 

 

Стратегическа цел 2: Създаване на благоприятни условия и подкрепяща среда за личностно и 

професионално развитие и реализация на младите хора 

Оперативна цел 1: Насърчаване на младите хора за продължаващо образование и обучение, включително и 

неформално обучение 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажирани 

участници 

Източници 

на 

информация 

Срок 

Създаване на база 

данни с 

възможностите за 

образование и 

обучение в община 

Перник 

Събиране, 

обработване и 

структуриране на 

информация за 

възможностите за 

образование и 

Повишена 

информираност на 

младите хора 

Наличие на 

актуална 

информация 

Брой включени 

възможности за 

образование и 

обучение 

Брой 

образователни и 

Община 

Перник 

РУО на 

МОН,  

НПО 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

2022-2023 
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обучение в 

община Перник 

Популяризиране 

на информация 

Текущо 

актуализиране на 

информацията 

Лесен достъп до 

възможности за 

образование и 

обучение 

обучителни 

организации 

Брой 

ползватели на 

базата данни 

Популяризиране на 

неформалното 

образование и 

възможностите за 

участие 

Създаване и 

разпространение 

на информация за 

неформалното 

образование и 

възможностите за 

участие 

Провеждане на 

информационни 

кампании 

Разпознаваемост на 

неформалното 

учене като 

възможност 

Осъзнаване на 

ползите от 

продължаващото 

обучение 

Брой проведени 

дейности и 

кампании за 

популяризиране 

 

Община 

Перник, 

КСМП, 

НПО 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

Създаване на 

възможности за 

участие в 

неформално 

обучение 

Създаване и 

прилагане на 

механизъм за 

обмен на 

информация за 

планирани 

обучение и 

Лесен достъп до 

информация за 

обучения 

Обхващане на по-

голям брой младежи 

в обучения 

 

Брой 

популяризирани 

обучения 

Брой 

доставчици на 

обучения 

  

Община 

Перник, 

КСМП, 

НПО 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ  
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разпространение 

на информацията 

до целевите групи 

 

Оперативна цел 2: Насърчаване на младите хора за участие на пазара на труда и към заетост 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажирани 

участници 

Източници 

на 

информация 

Срок 

Подкрепа на 

кариерно 

консултиране и 

ориентиране  

Функциониране 

на консултативни 

кабинети с 

експерти 

Популяризиране 

на 

консултативните 

кабинети 

Повишаване на 

квалификацията 

на експертите в 

отговор на 

нуждите на 

младите хора 

 

Проведени 

консултации 

Професионална 

ориентация на 

младите хора 

според потенциала 

им 

Повишена 

пригодност за 

участие на пазара на 

труда 

По-добро планиране 

на бъдещето 

Професионално 

реализиране на 

Брой 

доставчици на 

услуги 

Брой 

ползватели 

Д БТ, НПО, 

училища,  

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 
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младите хора в 

община Перник 

Намалена трудова 

миграция 

 

Дейности за 

изграждане на 

умения за участие 

на пазара на труда 

Достигане и 

обхващане на 

младежи, които 

не учат и не 

работят 

Провеждане на 

дейности за 

повишаване на 

мотивацията за 

участие в пазара 

на труда 

 

Повишена 

мотивация 

Намаляване на броя 

на неактивните 

младежи 

Брой дейности 

Брой обхванати 

младежи 

 

Д БТ, НПО Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

Осъществяване на 

връзка с бизнеса и 

ангажирането му в 

процеса на 

младежка заетост 

Провеждане на 

събития (срещи, 

дискусии, 

форуми) с 

представители на 

местния бизнес 

  

Ефективен диалог и 

връзка между 

образователните 

организации и 

бизнеса 

Проведени 

дейности и срещи с 

Брой включени 

представители 

на бизнеса 

Брой 

проведени 

събития 

Брой 

Община 

Перник,  

Бизнес, 

Д БТ,  

КСМП, 

НПО 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 
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местния бизнес 

Споделени 

очаквания  

 

участници 

Насърчаване на 

младежко бизнес 

предприемачество и 

социално 

предприемачество 

Провеждане на 

обучения за 

придобиване на 

предприемачески 

знания и умения  

Проведени 

обучения 

Придобити знания и 

умения за 

предприемачество 

Насърчени 

инициативи  

 

Брой обучения 

Брой 

участници  

Брой 

осъществени 

бизнес идеи от 

млади хора 

Община 

Перник,  

Бизнес, 

Д БТ,  

КСМП, 

НПО 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

 

Оперативна цел 3: Стимулиране на творческия потенциал 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажирани 

участници 

Източници 

на 

информация 

Срок 

Провеждане на 

дейности, 

насърчаващи 

развитието на 

творческия 

потенциал на 

Организиране на 

творчески 

дейности за 

развитие на 

творческия 

потенциал на 

Разширени видове 

творчески дейности 

в различни изкуства 

според интересите и 

потребностите на 

младите хора, 

Брой творчески 

дейности 

Брой 

институции и 

организации, 

провеждащи 

Младежки 

дом, 

Дворец на 

културата, 

ЦПЛР - 

ОДК 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 
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Версия 1.0 

младите хора младите хора 

Популяризирана 

информация 

Достигане и 

обхващане на 

млади хора с 

творчески 

заложби 

 

Осигурен равен 

достъп до 

дейностите, 

Привлечени и 

включени млади 

хора в дейности за 

развитие на 

творческия им 

потенциал 

творчески 

дейности 

Брой млади 

хора, 

участници в 

творчески 

дейности 

НПО 

Създаване на 

условия за 

реализиране на 

творческия 

потенциал на 

младите хора 

Осигуряване на 

пространства за 

творческа изява 

Провеждане на 

дейности за изява 

на млади творци 

 

 

 

 

 

Обособени 

пространства за 

творческа изява 

 

 

Брой 

проведени 

дейности за 

изява на млади 

хора 

Брой млади 

хора участвали 

в дейностите  

Младежки 

дом, 

Дворец на 

културата, 

ЦПЛР - 

ОДК 

НПО 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

 

Оперативна цел 4: Насърчаване на доброволчество и участието на младите хора в доброволчески дейности 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажирани Източници Срок 
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Версия 1.0 

участници на 

информация 

Популяризиране на 

доброволчеството  

Изработване на 

информационни 

материали и 

разпространение 

Провеждане на 

информационни 

кампании 

Провеждане на 

срещи с 

организации, 

свързани с 

доброволчески 

дейности 

Включване на 

доброволци в 

кампаниите 

 

 

Повишена 

заинтересованост на 

младите хора към 

доброволчеството и 

възможностите за 

участие в 

доброволчески 

дейности, 

 

Брой проведени 

информационни 

кампании 

Брой обхванати 

младежи 

Брой 

възникнали 

инициативи в 

резултат от 

проведените 

кампании 

 

Община 

Перник, 

НПО, 

КСМП 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

Създаване на 

механизъм за 

валидиране на 

участието на 

Разработване и 

прилагане на 

система за  

валидиране на 

Разработена система 

за валидиране на 

участието, 

Признати умения, 

Брой издадени 

сертификати за 

участие в 

доброволчески 

Община 

Перник, 

НПО, 

КСМП, 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 
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Версия 1.0 

младите хора в 

доброволчески 

дейности 

 

участието придобити чрез 

доброволчество 

дейности Външни 

експерти 

Насърчаване, 

подкрепа, 

организиране и 

провеждане на 

доброволчески 

инициативи 

Определяне на 

приоритетни 

теми и дейности 

за включване на 

младите хора в 

доброволчество 

Провеждане на 

обучения за 

младите 

доброволци 

Иницииране и 

провеждане на 

доброволчески 

дейности 

Популяризиране 

на дейностите и 

резултатите от 

тях 

 

 

Осъществени 

доброволчески 

дейности по 

инициатива на 

Община Перник, 

Осъществени 

доброволчески 

дейности по 

инициатива на НПО, 

Осъществени 

доброволчески 

дейности по 

инициатива на 

млади хора, 

Развити умения и 

компетенции, 

Повишена 

отговорност и 

емпатия на младите 

хора към проблеми 

Брой теми 

Брой обучения 

Брой обучени 

доброволци 

Брой 

доброволчески 

дейности 

Брой участници 

в дейностите 

 

Община 

Перник, 

НПО, 

КСМП 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 
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Версия 1.0 

и промени, 

 

 

 

Оперативна цел 5: Насърчаване на младите хора за опазване на околната среда и борба с климатичните промени 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажирани 

участници 

Източници 

на 

информация 

Срок 

Повишаване на 

информираността и 

ангажираността на 

младите хора с 

проблемите на 

околната среда и 

климатичните 

промени 

Изработване и 

разпространение 

на 

информационни 

материали 

Провеждане на 

информационни 

кампании 

 

Повишена 

информираност 

Осъзната важност 

на темата 

Повишен интерес 

към климатичните 

промени и 

ограничаването на 

човешкия отпечатък 

върху природата 

 

Брой 

информационни 

материали 

Брой проведени 

кампании 

Брой участници 

Община 

Перник, 

НПО, 

КСМП, 

МОСВ 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

Насърчаване на 

младите хора към 

участие в 

екологични 

Популяризиране 

на европейски 

добри практики и 

резултати 

Популяризирани и 

приложени добри 

практики 

Променено 

Брой 

екологични 

дейности, 

кампании и 

Община 

Перник, 

НПО, 

КСМП, 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 
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Версия 1.0 

дейности, кампании 

и инициативи 

Провеждане на 

дейности за 

привличане и 

включване на 

младите хора в 

екологични 

дейности, 

кампании и 

инициативи 

 

 

отношение на 

младите хора към 

околната среда 

Засилен интерес на 

младите хора към 

екологични 

дейности, кампании 

и инициативи 

инициативи 

Брой участници 

МОСВ 

Насърчаване на 

младите хора за 

разделно събиране 

на отпадъците 

Провеждане на 

информационни 

кампании за 

начините на 

разделно 

събиране на 

отпадъци и 

ползите от него за 

околната среда 

Провеждане на 

демонстрации и 

други атрактивни 

събития за 

Повишена 

информираност на 

младите хора за 

разделното 

събиране на 

отпадъци 

Повишен процент 

на разделно 

събраните отпадъци 

 

Брой кампании 

Брой участници 

в кампаниите 

Процент на 

повишение на 

разделно 

събраните 

отпадъци 

Брой 

демонстрации и 

събития 

Община 

Перник, 

НПО, 

КСМП, 

МОСВ 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 
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Версия 1.0 

насърчаване 

Насърчаване на 

младите хора към 

„зелено“ мислене и 

поведение 

Провеждане на 

информационни 

кампании и 

дейности, 

насочени към 

насърчаване на 

„зелено“ мислене 

и поведение на 

младите хора 

Постигната промяна 

в отношението на 

младите хора към 

околната среда и 

климатичните 

промени 

Промяна на 

поведенческите 

модели на младите 

хора – опазване на 

чистота на средата и 

природните ресурси 

Брой 

информационни 

кампании 

Брой 

достигнати 

младежи 

Община 

Перник, 

НПО, 

КСМП, 

МОСВ 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

 

 

Стратегическа цел 3: Насърчаване на двигателна активност и здравословен начин на живот 

Оперативна цел 1: Повишаване на информираността 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажирани 

участници 

Източници 

на 

информация 

Срок 

Провеждане на 

целенасочена 

Изработване и 

разпространение 

Повишена 

информираност за 

Брой 

информационни 

Община 

Перник, 

Интернет, 

Социални 

Текущ 
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Версия 1.0 

информационна 

кампания за 

насърчаване на 

здравословен начин 

на живот 

на 

информационни 

материали 

Провеждане на 

информационни 

кампании 

 

ползите от 

здравословен начин 

на живот 

Повишена 

информираност за 

елементите на 

здравословния 

начин на живот 

материали 

Брой проведени 

информационни 

кампании 

Брой 

достигнати 

млади хора 

НПО, 

КСМП, 

Спортни 

клубове и 

организации 

 

мрежи 

 

Оперативна цел 2: Изграждане на навици за двигателна активност и практикуване на спорт в свободното време 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажирани 

участници 

Източници 

на 

информация 

Срок 

Насърчаване на 

двигателната 

активност и  

Провеждане на 

информационни 

кампании и 

събития за 

насърчаване на 

двигателната 

активност 

(спортни 

празници, 

състезания и др.) 

Проведени събития 

Популяризирани 

възможности 

Обхванати по-голям 

брой младежи в 

спортни дейности 

Повишена 

двигателна 

активност 

Подобрени здравни 

Брой 

информационни 

кампании 

Брой спортни 

събития 

Брой участници 

в спортните 

събития 

Община 

Перник,  

Спортни 

клубове, 

КСМП, 

НПО 

 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 
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Версия 1.0 

показатели  

Създаване на база 

данни с 

възможности и 

локации за 

двигателна 

активност 

Проучване на 

локациите и 

изработване на 

карта с 

възможности за 

двигателна 

активност – 

аналогова и 

дигитална 

Разпространение 

на картата и 

популяризиране 

на локациите 

Разпознаваемост и 

повишено ползване 

на локациите за 

двигателна 

активност от 

младите хора 

Брой локации 

Брой 

информационни 

материали 

Община 

Перник,  

Спортни 

клубове, 

КСМП, 

НПО 

 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

Осигуряване и 

подобряване на 

условията за 

двигателна 

активност – 

инфраструктура – 

модернизиране и 

поддържане 

Привличане на 

финансови 

ресурси за 

подобряване на 

условията за 

двигателна 

активност 

Осъществяване 

на частични и 

цялостни 

Подобрени условия 

за двигателна 

активност 

Модернизирани и 

поддържани места 

за спорт, двигателна 

активност и 

туризъм 

 

 

Брой 

пространства за 

спорт и 

двигателна 

активност 

Брой 

извършени 

ремонти и/или 

изграждане на 

нови обекти 

Община 

Перник,  

Спортни 

клубове и 

организации 

 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 
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Версия 1.0 

ремонтни 

дейности на 

места за спорт, 

двигателна 

активност и 

туризъм 

Осъществяване 

на дейности за 

поддържане на 

локациите 

Включване на 

младите хора в 

дейностите за 

поддръжка и 

опазване на 

спортните обекти 

и места за 

двигателна 

активност 

 

Осигуряване на 

лесен и равен 

достъп до спортна и 

туристическа 

инфраструктура 

Картографиране 

на спортната и 

туристическата 

инфраструктура с 

осигурен достъп 

Повишена 

информираност за 

осигурения достъп 

до спортна и 

туристическа 

Брой спортна и 

туристическа 

инфраструктура 

с осигурен 

достъп за 

Община 

Перник,  

Спортни 

клубове и 

организации 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 



 

24 
 

Версия 1.0 

за младежи с 

увреждания и/или 

със специални 

потребности 

Популяризиране 

на информацията 

Изграждане на 

необходимите 

допълнителни 

помощни 

средства за 

улесняване на 

достъпа до  

спортна и 

туристическа 

инфраструктура 

инфраструктура 

Осигурен достъп до 

инфраструктура на 

младежи със 

специални 

потребности и 

ограничения 

Увеличен брой 

спортна и 

туристическа 

инфраструктура с 

лесен и равен 

достъп 

младежи с 

увреждания 

и/или със 

специални 

потребности 

 

 

Оперативна цел 3: Насърчаване на здравословен начин на живот (физическо, психическо и социално 

здраве/благополучие) и превенция на рисковото поведение 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажирани 

участници 

Източници 

на 

информация 

Срок 

Повишаване Изработване и Повишена Процент на Община Интернет, Текущ 
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Версия 1.0 

информираността 

на младите хора 

разпространение 

на 

информационни 

материали 

Провеждане на 

информационни 

кампании 

 

информираност  

Ограничено 

рисково поведение 

достигнатите и 

обхванатите 

младежи 

Перник, 

РЗИ, 

МВР, 

МКБППМН, 

КСМП, 

НПО 

Социални 

мрежи 

Създаване на 

условия за 

изграждане на 

умения за справяне 

с рискови ситуации 

Провеждане на 

дейности и 

инициативи за 

повишаване на 

уменията на 

младите хора за 

справяне с 

рискови ситуации 

Осигуряване на 

експертни екипи 

и пространства за 

провеждане на 

дейностите 

 

Повишени умения 

за справяне с 

рискови ситуации 

Намаляване на 

рисковите ситуации 

Подобрена 

статистика на 

негативните прояви  

 

 

Брой проведени 

дейности и 

инициативи 

Брой обхванати 

младежи 

Община 

Перник, 

РЗИ, 

МВР, 

МКБППМН, 

КСМП, 

НПО 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

Подкрепа на млади 

хора в риск – 

Създаване и 

популяризиране 

Разпознаваемост на 

консултативните 

Брой 

консултативни 

РЗИ  

МВР,  

Сайтове на 

НПО, 

Текущ 
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Версия 1.0 

осигуряване на 

достъп до 

консултации и 

експертна помощ 

на база данни с 

възможности за  

консултации и 

експертна помощ 

Провеждане на 

консултации и 

други дейности за 

помощ и 

подкрепа на 

млади хора в риск 

 

услуги 

Обхванат по-голям 

брой младежи в 

риск 

Осигурен достъп до 

услуги 

Проведени 

консултации и 

дейности за 

подкрепа 

Подобрено 

състояние на 

младите хора в риск 

Намаляване броя на 

млади хора в риск 

 

кабинети 

Брой 

организации, 

предоставящи 

консултации 

Брой експерти 

Брой младежи, 

ползвали 

услугите на 

консултативните 

кабинети 

МКБППМН, 

НПО, 

 

Социални 

мрежи 

 

 

Стратегическа цел 4: Повишаване качеството на младежката работа 

Оперативна цел 1: Подобряване на инфраструктурата за младежка работа 

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажирани 

участници 

Източници 

на 

Срок 
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Версия 1.0 

информация 

Модернизиране на 

Общински 

младежки дом и 

Районен младежки 

дом – кв. „Мошино“ 

Изготвяне на 

план за 

подобряване 

състоянието на 

младежките 

домове 

Осъществяване 

на дейности за 

подобряване на 

състоянието, 

включително 

обзавеждане и 

оборудване 

Актуализиране на 

дейностите 

според нуждите и 

интересите на 

младите хора 

 

Модернизирана 

инфраструктура 

Осъвременено 

обзавеждане и 

оборудване за 

провеждане на 

младежки дейности 

Привлечен по-голям 

брой млади хора 

Удовлетворени 

нужди на 

младежката 

общност 

Осигурен достъп на 

младежките 

работници до 

младежката 

инфраструктура 

 

Брой дейности 

за 

модернизиране  

Брой 

предлагани 

дейности и 

младежки 

услуги 

Брой обхванати 

младежи в 

дейности 

Община 

Перник 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

Изграждане на 

Младежки център – 

Перник 

Изпълнение на 

„Изграждане на 

младежки център 

Перник – модел 

Изграден ММЦ, 

Създаден 

квалифициран и 

работещ екип, 

Брой 

служители 

Брой дейности 

Брой обхванати 

Община 

Перник 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 



 

28 
 

Версия 1.0 

на високи 

стандарти на 

младежка работа“ 

финансиран по 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими групи“ и 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономически 

пространство 

(ФМ на ЕИП) 

2014-2021 г.  

Подбор и 

обучение на 

служители; 

Планиране и 

популяризиране 

Осъществени 

младежки дейности 

Постигната 

разпознаваемост на 

Младежки център 

като младежка 

инфраструктура 

Повишен брой на 

обхванати млади 

хора 

младежи 



 

29 
 

Версия 1.0 

на дейности; 

Осигуряване на 

дейностите на 

Младежкия 

център; 

Провеждане на 

младежки 

дейности 

Осигуряване на 

достъп на младежки 

организации, 

неформални групи и 

младежки 

работници до 

младежката 

инфраструктура 

Създаване на база 

данни на 

младежката 

инфраструктура 

за провеждане на 

младежки 

дейности 

Създаване на 

механизъм за 

ползване на 

младежката 

инфраструктура 

от младежки 

работници и 

организации 

Прилагане на 

Създадена и 

популяризирана 

база данни 

Създаден 

механизъм за 

достъп до младежка 

инфраструктура 

Ефективно 

използване на 

младежката 

инфраструктура 

Подобрена дейност 

на младежки 

организации, 

неформални групи и 

младежки 

Брой младежки 

пространства 

Брой младежки 

организации, 

неформални 

групи и 

младежки 

работници 

използвали 

пространствата 

 

Община 

Перник, 

НПО, 

КСМП 

 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

2022 



 

30 
 

Версия 1.0 

механизма работници 

Структуриране и 

функциониране на 

открити младежки 

пространства 

Обособяване на 

открити 

младежки 

пространства 

според нуждите и 

интересите на 

младите хора 

Оборудване и 

обезопасяване на 

пространствата 

Провеждане на 

дейности на терен 

Обособени открити 

младежки 

пространства, 

Оборудвани и 

обезопасени 

младежки 

пространства 

Повишена 

посещаемост на 

младежките 

пространства 

 

Брой открити 

младежки 

пространства 

Брой 

проведени 

дейности 

(организирани, 

младежки) 

 

Община 

Перник, 

Полиция,  

НПО 

 

Интернет, 

Социални 

мрежи 

Текущ 

 

Оперативна цел 2: Осигуряване на стандарти за младежка работа на местно ниво  

Мерки Дейности Очаквани резултати Индикатори Ангажиран

и участници 

Източници 

на 

информаци

я 

Срок 

Установяване на 

младежките 

работници в община 

Перник (дефиниция, 

Проучване на 

младежките 

работници 

Определяне на 

Ясна картина на 

състоянието,  

Изследван 

потенциал за 

Брой младежки 

работници 

Община 

Перник, 

НПО, 

институции 

Сайт на 

Община 

Перник,  

Сайт на 

2022 



 

31 
 

Версия 1.0 

функции, 

характеристика, 

критерии) 

нуждите на 

община Перник и 

на младежките 

работници 

Създаване на 

профили на 

младежките 

работници и 

популяризиране 

прилагане и 

развитие,  

Определени нужди 

за развитие, 

Разпознаваемост на 

младежките 

работници сред 

младежката 

общност 

КСМП 

Разработване и 

прилагане на 

минимални 

стандарти за 

младежка работа, 

гарантиращи 

качество на 

младежките услуги 

Сформиране на 

екип (работна 

група) за 

разработване на 

стандартите 

Проучване на 

добри практики и 

адаптиране към 

нуждите на 

община Перник 

Изготвяне на 

минимални 

стандарти за 

младежка работа 

Прилагане на 

Разработени 

стандарти 

Повишено качество 

на младежката 

работа 

 

Брой експерти, 

включени в 

работната 

група 

Брой стандарти  

Община 

Перник, 

Външни 

експерти 

Сайт на 

Община 

Перник, 

 

2022/2023 



 

32 
 

Версия 1.0 

стандартите за 

младежка работа 

 

Повишаване на 

компетенциите на 

младежките 

работници – 

продължаващо 

обучение 

Провеждане на 

обучения за 

младежки 

работници 

Повишаване на 

компетенциите на 

младежките 

работници в 

зависимост от 

нуждите на 

младите хора 

 

Повишена 

увереност за 

младежка работа 

Увеличен брой на 

предлаганите 

младежки услуги 

Подобрено качество 

на младежките 

услуги 

 

Брой 

проведени 

надграждащи 

обучения 

Община 

Перник, 

НПО 

Сайт на 

Община 

Перник, 

Сайт на 

КСМП 

Текущ 

Привличане, 

обучение и 

подкрепа на нови 

младежки 

работници 

Популяризиране 

на младежката 

работа като 

форма на заетост 

Провеждане на 

обучения за 

младежки 

работници 

Създаване на 

Увеличен брой 

младежки 

работници 

Подобрена 

младежка работа 

Обхванати по-голям 

брой младежи чрез 

младежка работа 

 

Брой нови 

младежки 

работници 

Брой 

проведени 

обучения за 

нови младежки 

работници 

Брой събития в 

Община 

Перник, 

НПО 

Сайт на 

Община 

Перник, 

Сайт на 

КСМП 

2023/2030 



 

33 
 

Версия 1.0 

мрежа за 

споделяне на 

опит и подкрепа 

 

 подкрепа на 

професионално

то развитие на 

младежките 

работници 

 

 

 

 


