ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2017 г.
(приет с решение №187,пр.17/22.02.2017г )
Община Бойчиновци
Отговорна институции:
Дейности

Програми; инициативи и кампании
(моля посочете)

1

2

Индикатори за изпълнение
Финансиране в лв.
Очакван Източник: бюджет на
Очаквана сума
наименование
резултат
МС, общински
за 2017 г.
за 2017 г.
бюджет, ОП, друг
3
5

Отговорна
институция

Коментари и забeлежки/допълнителна
информация

7

8

1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
1.1. Стратегическа цел : Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България.
1.2. Оперативни цели
1.2.1.Оперативна цел: Улесняване на прехода от образование към заетост.
Задача 1: Подобряване на качеството на средното и висшето образование и неформалното обучение, както и насърчаване на ученето през целия живот, в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез:
1.6. Улесняване на достъпа до
висше образование чрез
доразвиване, както на
механизмите на студентско
подпомагане и кредитиране,
така и на съществуващата
система за предоставяне на
студентски стипендии.

Предоставяне на стипендия за студенти

*бр. студенти до 29 г. с
достъп до кредитиране

2

общински бюджет

5 000.00 лв.

община

*бр. студенти до 29 г.
получили стипендии
*бр. студенти на
възраст до 29 г.
обхванати от други
механизми на
студентски
подпомагане
Задача 2: Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие на младите български специалисти в държавната и общинска администрация чрез:
2.1. Създаване на възможности Програма "Старт в кариерата" на МТСП
за стажове в държавната и
общинска администрация на
студенти от висшите училища.

*бр. млади хора
стажували в публичната
администрация на
възраст до 29 г.

1

бюджет на МС
община

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
2.1. Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им.
2.2. Оперативни цели
2.2.1. Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора
Задача 3. Запознаване на
*бр. запознати млади
младите хора с публичните
хора с правата им на
възраст от 15 до 29 г.
институции и с правата им като

част от местната общност и като
граждани на Република
България и на Европейския
съюз.

инициатива "Мениджър за един ден"

*бр. млади хора
запознати с публичните
институции в страната и
ЕС на възраст от 15 до
29 г.

община
8

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
3.1. Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора
3.2. Оперативни цели
3.2.1. Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора
Задача 1. Насърчаване и
подпомагане на
сътрудничеството между
младежките работници,
здравните специалисти,
младежките и спортните
организации за утвърждаване
на здравословен начин на
живот сред младите хора.

Ученически спортни игри учебна 2016/2017 *бр. кръгли маси
година
*бр. обучения
*бр. конференции
*бр. срещи

общински бюджет

*бр. семинари

община

*бр. участници
130

200.00 лв.

3.2.3. Оперативна цел 3: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора
Задача 2. Реализиране на
програми за стимулиране на
детския и младежкия спорт и
туризъм.

*бр. програми
Финансиране на спортни клубове
*бр. проекти
Състезание по мотокрос в с. Лехчево и рали *бр. обхванати млади
в с.Мадан
хора на възраст от 15 до
29 г.

общински бюджет

22 000.00 лв

община

150

6 футболни клубове, 1 волейболен и 1 по
шахмат

6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ

6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти
6.2.Оперативни цели
6.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.
Задача 1. Насърчаване и
подпомагане на развитието на
Финансиране на младежки клубове
младежките организации от
държавата, общините, бизнеса
и обществото.

`

*бр. програми
*бр. инициативи
*бр. подпомогнати
организации

общински бюджет

800.00 лв.

2
#REF!

#REF!

община

Младежки клубове в с.Лехчево и с.Мадан

