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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

Програмата за младежта на Община Иваново (2019 - 2020), наричана за краткост – 

Програмата, е един от инструментите за изпълнение на приоритетите на националната 

политика за младите хора. 

Програмата има  за задача да бъде реално действащ механизъм за осъществяване на 

политиката на местната власт по отношение на младите хора. Тя  цели създаване на 

благоприятни условия за съхранение, развитие и инвестиране в младежта на територията 

на община Иваново. Състоянието на младите хора и мястото им в обществото са едни от 

най-важните приоритети на общинската администрация и обуславят необходимостта от 

създаване на целенасочена политика по отношение на младите хора в общината. Една от 

основните причини, пораждащи необходимостта от Програма, е липсата на механизми 

включващи младите хора в процеса на вземане на решения.  

Активното участие на младите хора в решенията и действията на общинско и 

местно ниво е необходимо за изграждането на по-демократично, всеобхватно и 

проспериращо общество. За младите хора активната гражданска позиция е да  имат 

правото, средствата, пространството, възможността и подкрепата да участват и влияят на 

процеса на вземане на решения. 

Програмата за младежта на Община Иваново (2019 - 2020)  е в синхрон с 

европейската политика за младежта, с Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г., 

приета от МС през октомври 2010 г. и Националната програма за младежта 2016 - 2020 г. 

 

ВИЗИЯ  

 

Подобряване качеството на живот и реализация на младите хора на територията на 

община Иваново, чрез създаване и прилагане на устойчиви механизми за задържане, 

подкрепа и инвестиране в младите хора. 

 

 

II.ПРИОРИТЕТИ: 

 

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 

хора 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот 

4. Развитие на младежкото доброволчество 

5. Развитие на младите хора в малките населени места и селски райони 

6. Повишаване на гражданската активност на младите хора 

 

 

 

 

 



III. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
 

Приоритетите на Програмата са в подкрепа на изпълнението на следните 

стратегическите цели на Националната програма за младежта (2016 - 2020) и 

Националната стратегия за младежта (2012 – 2020) 

 
 Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествено 

образование и професионална реализация на младите хора в общината. 

 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; 

 Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора; 

 Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за 

личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално 

сближаване 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 селските райони. 
 

 

 

III. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

 
 

 Улесняване на прехода от образование към заетост 

 Насърчаване на икономическата активност на младите хора 

 Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, 

индивидуален подход и оценка на конкретни потребности и особености на 

младежката възраст 

 Осигуряване на ефективен достъп до информация и услуги на младите хора в 

общината 

 Формиране на информационна политика насочена към младите хора  

 Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора 

 Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора 

 Насърчаване на доброволчеството сред младите хора и гарантиране правата на 

младите доброволци 

 Популяризиране на доброволчеството 

 Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в 

гражданския живот и в процесите на изпълнение на европейски политики 

 Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение и информация на 

младите хора в малките населени места и селски райони  

 

 

 

 



 

IV. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО /2019-2020/ 
 

 Осигуряване на заетост на младежи по програми и проекти, създаване на 

възможност за стажуване в общинска администрация 

 Провеждане на кампании и инициативи с цел развитие на знания, нагласи и умения 

за здравословен начин на живот, безопасно поведение и избягване на рискови за 

здравето практики 

 Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите за здравето, 

спорта и физическата активност 

 Въвеждане и поддържане на ефективни практики за работа с млади доброволци, 

тяхното обучение, стимулиране, наблюдение и оценка на работата, както и 

признаване на постиженията им  

 Провеждане на кампании и инициативи за популяризиране на младежкото 

доброволчество в общината 

 Организиране участието на младите хора в доброволчески инициативи 

 Осигуряване на достъп до информация  и консултиране на младите хора 

 Насърчаване на инициативи на младежи в малките населени места и селски райони  

 Предоставяне на актуална и достъпна информация, насочена към широк кръг от 

интереси и потребности 

 Създаване на условия за развитие на спорта сред младите хора  

 Участие на младежи в културни програми, изяви, конкурси, фестивали и др.  

 

 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 Повишаване успешната реализация на млади хора на пазара на труда 

 Повишена информираност на младите хора относно здравословния начин на живот 

и възможностите за осмисляне на свободното време 

 Повишени знания, умения и нагласи у младите хора към здравословен начин на 

живот 

 Повишаване броя на спортуващите млади хора 

 Проведени младежки доброволчески кампании и инициативи 

 Повишена информираност на младите хора и общността относно младежкото 

доброволчество  

 Повишен капацитет на младите хора за доброволческа дейност  

 Подобрени възможности за професионална и социална реализация на младите хора 

в малките населени места и селски райони 

 

 

   VI. ЦЕЛЕВА ГРУПА  

 

Дейностите по настоящата програма са насочени към младежите на възраст от 15 до 29 

години, без оглед на тяхната расова, етническа, социална и културна принадлежност.  

 

   



VII. ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ И КООРДИНАЦИЯ 

 

Реализирането на Програмата е осъществимо при сътрудничеството на младежките 

структури в общината с местната власт и поделенията на държавни институции, 

ангажирани с младежките проблеми, а именно:  

 

 Министерството на младежта и спорта  

 Министерство на образованието и науката 

 Областна администрация-Русе 

 Регионално управление по образованието-Русе  

 Дирекция ”Социално подпомагане” – гр .Две могили 

 Дирекция ”Бюро по труда” – гр. Русе 

 Училищата на територията на общината 

 Читалища в община Иваново 

 МКБППМН – община Иваново 

 Неправителствени организации и сдружения 

 РУ Две Могили 

 Личните лекари  на населението в общината  

 Представители на бизнеса 

  

 

VIII. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
 

За реализирането на Програмата ще се осигуряват средства от: 

 Общинския бюджет 

 Целеви средства от Републиканския бюджет 

 Донорски програми на ЕС 

 Съвместни проекти с неправителствени организации 

 Дарения 

 Други 

 

 

 

Програмата е отворена и подлежи на допълнения и актуализиране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


