Общински план за младежта - 2015 г.
Приложение № 1
Въведение
Общинският план за младежта е разработен на основание чл. 16, ал. 3 от Закона за младежта, съобразен с изискванията на закона и
Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г. Общинският план определя основните страни от общинската политика за младежта.
Негова целева група са хората от 15 до 29 г., живеещи на територията на община Трявна. По данни от Национална база това са 1411 души.
От тях 757 са мъже, 654 - жени. Планът е съобразен със следните реалности:
а) тенденция към намаляване и застаряване на населението
б) пазар на труда, ориентиран към традиционните отрасли на местната икономика, но предлагащ нови работни места главно по краткосрочни програми
в) липса на професионално образование, подготвящо специалисти за строителство, машиностроене, туризъм, трикотажно производство
г) еднопосочни миграционни движения сред хората на младежка и средна трудоспособна възраст
А. Аналитична част
А. Силни страни
Б. Слаби страни
В. Заплахи
Г. Възможности
Природни дадености, екологично
Намаляващо и застаряващо насел.
Намаляване броя на постоянно живеещите хора Съществуването на ПП"Българка"
привлекателен облик
Завършване строежа на ПСОВ
Многообразно културно-историческо
Различни подходи в опазването и изКомпрометиране на отделни обекти на
Обновени знакови музейни обекти по пр.
наследство
плозването на култ.-истор. наследство - архитектурното и историческо наследство "Трявна-градът, в който се ражда красота"
общинска и частна собственост
частна собственост
Завършване обновяването на сградния
фонд на читалищата в Трявна и Плачковци
Развита мрежа от основно обновени
Все още недостатъчно активна връзка Миграция на млади хора сред завършване на
По-широко включване на НГПИ и СОУ
учебни заведения
средно образование - местен бизнес
ср. образование извън общината
в духовния живот на града
Творческите постижения на уч.общност
Изцяло обновена и разширена спортна Системата използване - опазване при
Популяризиране на редица спортове
база
експлоатацията на спортните обекти и Намаляване броя на учениците и младите
при използването на базата от нац.отбори
и съоръжения все още се напасва
хора
Стимулиране на физическата дееспособПроекти за спортни занимания сред
Нееднаква активност на спортните клуност и здравословния начин на живот поразлични възрастови групи, реализира бове
средством свободен достъп до сп.база
ни от спортни клубове
Инвестиции в произв. на инструменти
Инвестици в произв. на мебели
Пазар на труда от традиционни отрас- Свиване на производствени мощности Напускане на хора на трудоспособна възраст и Професионално обучение в НГПИ
ли
в традиционни отрасли
техните семейства - миграция към големите гра- Проф. училища в близки градове на обл.
Програми за временна трудова заетост Липса на достатъчно млади хора,
дове в България и извън страната
Въвеждане на дуалното образ. в страната
изпълнявани от общината
проф. подготвени в разл. отрасли
Нови атракции по проект "Трявна -градът,
в който се ражда красота"; устойчивост по
Утвърдена туристическа дестинация
Ненапълно разгърната мрежа от
Сезонни колебания на туристическия поток
пр. за разв. на рег. тур. продукт в общ. Габтуристически услуги
рово, Трявна и Севлиево; съществуване
то на тур.д-во, тур.сдруж., тур. агенции
Б. Приоритети
1. Развитие на общинската образователна инфраструктура за получаване на качествено средно образование и проф. обучение
2. Осигуряване на трудова заетост за по-широк кръг от млади хора в общината
3. Подкрепа на прякото участие на младите хора в самоуправлението на местната общност
4. Насърчаване на здравословния начин на живот сред различните общности от млади хора в общината
5. Развитие на младежкото доброволчество

В. Наблюдение и актуализация
Постоянно наблюдение на заложените в плана дейности се извършва от ПК по образование, мл. дейности и спорт при ОбС - Трявна
Общинският план за младежта се актуализира от ОбС - Трявна по предложение на кмета на община Трявна
Г. Информация и публичност
Общинският план за младежта се помества на сайта на община Трявна
Цели
1. Осигуряване на достъп до качествено средно и професионално образов.
на територията на общината.

Дейности за постигане на целите
Рекламиране на възможностите, които
предоставя обучението по спец.
"Интериорен дизайн","Дърворезба" и
"Иконопис" в НГПИ "Тревненска школа" - гр. Трявна.
По-широко представяне на
възможностите за професионално
обучение в НГПИ след завършено
средно образование.

Съобразяване на профилираното
обучение в СОУ "П.Р.Славейков" с
нуждите на основни отрасли в местната
икономика.
Подкрепа при организиране и провежда
не на форуми за приложни изкуства за
учащи през лятната ваканция - м.август
Представяне на ученическо изобразително, белетристично и словесно

Финансиране

Индикатори за изпълнение

Срок

реализиран държавен
план-прием

септември 2015 НГПИ"Тревнен. школа"

х

Отговорни институции

община Трявна
брой на започналите
професионално обучение
млади хора

постоянен

реализиран държавен
план-прием

септември 2015 СОУ "П.Р.Славейков"
община Трявна

брой участници във форумите

НГПИ"Тревнен. школа"
септември 2015 община Трявна

брой прояви
брой участващи ученици и

постоянен

НГПИ"Тревнен. школа"

х

х

х

община Трявна

Цели

Дейности за постигане на целите
творчество в различните прояви, включени в общинския културен календар.
Популяризиране на младежките начинания от участващите в тях посредством интернет форуми, специализирани
сайтове, електронни издания и под.

2. Разширяване на възможностите
Съдействие и подкрепа от страна на
млади хора да започнат работа на тери- местната власт на всички проектни
торията на община Трявна през 2015 г. предложения и съзидателни инициативи, разработени от учащите се
или насочени към тях.
Подкрепа на ученици, учащи в средна
образователна степен, при изява на
техните дарби и способности.
Публикуване на информация
за програми и проекти, свързани с
трудова заетост и възможност за
започване на малък бизнес от млади
хора.

Популяризиране на услугите на
електронната трудова борса:
www.zaetihora.org
3. Подкрепа на НПО с преобладаващ
младежки състав на територията на
общината при реализирането на
конкретни инициативи, свързани с
живота на местната общност.

Постоянно обновяване на вписаните
обстоятелства в създадения електронен регистър на НПО.
Предоставяне на помещения, общ. соб
ственост, за дейности на НПО.

Финансиране Индикатори за изпълнение
150 лв.
преподаватели
общ.бюджет

х

300 лв.
общ.бюджет

Срок

Отговорни институции
СОУ "П.Р.Славейков"
НГПИ"Тревнен. школа"

брой създадени и поддържани
електронни източници за инфор постоянен
мация

община Трявна
СОУ "П.Р.Славейков"
НГПИ"Тревнен. школа"

брой разработени проектни
предложения
брой подкрепени
инициативи

община Трявна
СОУ "П.Р.Славейков"
НГПИ"Тревнен. школа"

постоянен

брой подкрепени ученици
постоянен

община Трявна
СОУ "П.Р.Славейков"
НГПИ"Тревнен. школа"

брой реализирани програми и проекти

постоянен

община Трявна

брой на започналите работа млади хора

постоянен

ЦСРИ
община Трявна

електронен регистър

постоянен

община Трявна

х

х

х

х

предоставени помещения

Цели

Дейности за постигане на целите
Участие в съвместни проекти с партньорите от сдружение ДУЗЛАЖ.
Определяне на младежки територии в
общината, свързани с ползване,
облагородяване, опазване и поддържане на обекти, общинска собственост.

4. Подкрепа на младежките общности,
занимаващи се със спорт и туризъм,
и привличане на нови членове в тях.

Участие на спортуващи млади хора в
опазването, поддръжката и стопанисването на спортните обекти в общината.
Разширяване възможностите за занимания със спорт на младите хора
посредством подпомагане дейността
на обшинските СК с целеви средства.

Изработване и осъществяване на
общинския спортен календар и програ
мата за летен отдих с предложения и
участието на спортните клубове в общината.
Поддържане на маркираните вело- и
пешеходни маршрути.

5. Развитие на младежкото доброволчество.

Разширяване кръга на младежките
дейности и инициативи на Доброволческия център към ЦСРИ.
Съдействие на доброволците в

Финансиране
х

Индикатори за изпълнение

Срок

Отговорни институции

брой реализирани проекти

постоянен

община Трявна

брой територии
х

община Трявна
постоянен

спортни клубове

брой спортни обекти

постоянен

община Трявна
спортни клубове

брой подпомогнати СК

постоянен

община Трявна
спортни клубове

брой на участващите СК

постоянен

х

56 000 лв
общ.бюджет

1000 лв.
общ.бюджет

300 лв.
общ.бюджет

300 лв.
общ.бюджет

община Трявна
спортни клубове

брой поддържани вело- и пеше
ходни маршрути
постоянен

община Трявна
Велоклуб "Трявна"
ТД "Планинец"

брой инициативи на Доброволческия център

ЦСРИ
община Трявна

постоянен

Цели

Дейности за постигане на целите
общината и привличането им към
всички начинания, засягащи живота
на общността.
Осъществяване обмен на доброволци и доброволчески практики с подобни формирования в област Габрово.

Финансиране

Индикатори за изпълнение
брой инициативи с участието на доброволци

Срок
постоянен

Отговорни институции
ЦСРИ
община Трявна

постоянен

ЦСРИ
община Трявна

х

200 лв.
общ.бюджет

брой осъществени срещи
и обмени

