Приложение №1

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
за 2020г.

Общинският план за младежта за 2020 г. на Община Кубрат е изготвен в
изпълнение на Закона за младежта, както и в съответствие с изискванията на
Националната стратегия за младежта / 2010 - 2020 /.
Настоящият отчет включва реализирани дейности през 2020 година, свързани с
осъществяване на младежката политика на Община Кубрат. Съобразно приетият
Общински план за младежта за 2020 година бяха проведени редица здравни и
превантивни кампании, спортни инициативи, предоставена бе възможност на млади хора
да стажуват в общинска администрация.
Предвид създалата се извънредна ситуация част от плануваните мероприятия не
можаха да се реализират.

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ:
Приоритет 1: Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора
Демографската перспектива в община Кубрат е - отлив на младежи от нея най-вече,
поради липса на работа, особено в селата. Голяма част от младите хора се преселват в поголемите градове или емигрират в чужбина и не се връщат повече. Това са хора, за
обучението на които държавата е инвестирала и сега те работят за чужди икономики.
Като младеж се дефинира всяко едно лице на възраст между 15 и 29 години без разлика на
техните социални, политически, религиозни и етнически убеждения.
През календарната 2020 година
са създадени ефективни връзки между
работодатели от региона и единствената професионална гимназия в общината. Проведени
са над 10 срещи, като резултатът от тях е сключване на договори за практическо обучени
и стаж. Учениците от Х,ХІ и ХІІ клас- 63 на брой от всички професии, изучаващи се в
гимназията са провели стаж в местни фирми.
Започналите работа през 2020 година младежи до 29 години, регистрирани в
Бюрото по труда са 134, като по ОП“РЧР“ – 66, по субсидирана заетост- 6, а лицата наети
директно от работодател са 62.
Общинска администрация осигури работа на 29-ма младежи до 29-годишна
възраст. по проект "Нова възможност за младежка заетост" по приоритетна ос 1 –
"Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020). Към общинската
администрация са назначени трима човека с висше образование – икономист, инженер и
юрист. 23-ма са работниците по поддръжка, които са разпределени в населените места на
общината. По кметства ще бъдат разпределени и други трима общи работници.

Приоритет 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
През последните години значително се подобри системата за информираност на
младите хора от селищата на общината. Във всяко едно от тях има добра интернет- връзка,
която се ползва както от частни лица, така и от училищата, детските градини, читалищата
и кметствата. Непрекъснато се увеличава броят на младежите, които ползват личен
компютър. На работещите млади семейства се предоставя възможност децата им да бъдат
приети в детски градини и включени в целодневно обучение в училищата/където има
такова/.
По програма „Глобални библиотеки“ са включени читалищните библиотеки към
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -1891” – Кубрат и библиотеките към читалищата в селата
Беловец, Бисерци, Севар и Юпер, които са свързани в глобалната мрежа и осигуряват
качествен достъп до информация. По данни на читалищата от услугите, които се
предоставят, са се възползвали над 800 младежи годишно.
Информационни услуги за на територията на общината предоставят „ Бюро по
труда “ и Агробизнесцентър, който предоставя 4 основни вида услуги:
- консултации по проблеми на бизнеса и управлението /счетоводство, финанси и кредит,
маркетинг и мениджмънт, бизнес планиране/;
- обучение по стартиране на собствен бизнес, маркетинг и финансиране, компютърни
умения, по чужди езици и обучение по заявка на клиентите;
- офис услуги /делова кореспонденция, ксерокопиране, факсимилни услуги, дизайн на
интернет-страници, изработване на рекламни материали, електронна поща/;
- информационни услуги - достъп до Интернет, информация за пазари в страната и
чужбина, установяване на бизнес контакти, предоставяне на информация по заявка на
клиента.
Центърът поддържа връзки с останалите агробизнесцентрове в страната и има капацитет
да предостави информация в различни области. Поддържа богата база данни на
българското и европейското законодателство, каталози на фирми и др.
Приоритет 3: Насърчаване на здравословния начин на живот
Усилията са насочени към повишаване нивото на информираност и придобити
умения за здравословен начин на живот. С осъществяването на тази важна и нелека
задача са ангажирани практикуващите лични лекари, медицинските специалисти,
завеждащи здравните кабинети в детските градини и училищата, здравни медиатори ,
БМЧК към СУ „Христо Ботев“ град Кубрат. На територията на област Разград
функционират следните центрове, предлагащи подкрепа и различни услуги, свързани с
развитието на младите хора:
 Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни към Община Кубрат
 Център за обществена подкрепа, гр. Кубрат
Теми за здравословен начин на живот се плануват в тематичното разпределение на
класните ръководители с участието на медицинско лице. Реализираните превантивни
дейности и инициативи във всички училища на общината са насочени към
предотвратяване на рисково поведение на децата и младите хора, свързано с употребата на
наркотични вещества.

Учащата младеж се занимава по-активно със спорт – в часовете по физкултура и в
извънучилищните форми. Учениците участват в спортни празници, турнири и спортни
състезания. Традиционно в града се провеждат ежегодните ученически игри по хандбал от
спортния календар на МОН и турнири по календара на БФХ. През месец юни се проведе
Национален турнир за момчета и момичета до 14 години под наслов „По-силни сме от
вируса“.
4 медала по свободна борба извоюваха през месец октомври състезателите на
Кубратския клуб по свободна борба на националния шампионат за деца, момчета,
момичета и кадети, организират от Областен клуб „Спорт в училище“ в град Разград.
В началото на годината осмокласникът Каан Велиев от СУ "Христо Ботев" в Кубрат
спечели бронзов медал от Републиканското лично първенство по свободна борба за
момчета в категория над 85 кг. в град Горна Оряховица.
Приоритет 4: Социално включване на младите хора в неравностойно социално
положение
Социалното подпомагане на хората в неравностойно положение от общината,
включително и на младите хора, се осъществява в съответствие с изискванията на Закона
за социалното подпомагане, Правилникът за неговото прилагане и Законът за семейните
помощи за деца.
От месец септември 2019 година стартира Механизъм „Лична помощ“ от Закона за
личната помощ, по който към момента има 14 ползватели на възраст до 29 години.
Назначените лични асистенти до 29 години на трудов договор към Община Кубрат са 4.
През 2020 година в Центъра за обществена подкрепа са получили консултации 10
семейства, които са родители/ законни представители на дете в риск, за които ОЗД/Д"СП"
е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие.
В Дневния център за пълнолетни лица с увреждаия няма регистрирани потребители до
29 години.
Приоритет 5: Развитие на младежкото доброволчество
В последните години, както в страната, така и в община Кубрат се популяризира
доброволчеството. Чрез своята активна работа доброволците от БМЧК в СУ”Христо
Ботев”- осмислят ежедневието си в подкрепа на обществени каузи, което е предпоставка
за интеграция на младия човек за придобиване на нови знания и развитие на различни
умения.
Ученици от СУ "Христо Ботев" в Кубрат се включиха в кампания на ЮНЕСКО,
свързана с превенция срещу агресията и насилието над жени и деца. Идеята на световната
организация е да се наберат средства за изграждането на защитени жилища и те да се
използват от жени и деца, претърпели домашно насилие и агресия. Децата, организираха
акцията си в два модула, набирайки средства чрез изготвяне първоначално на коледни
сувенири, а след това и на ръчно изработени мартеници.
Ученици от Кубрат помогнаха с финансови средства на тримесечно бебе от град
Берковица, обл. Монтана. Малката Мартина е с чернодробна недостатъчност и за
лечението й в Турция са нужни доста средства. Дарителската акция е на учениците от 9ти "а" клас при СУ "Христо Ботев" в Кубрат с класен ръководител г-жа Марийка
Христова. Деветокласниците са основни инициатори на идеята, но в последствие към
тяхната кауза се включват и други седем класа от учебното заведение в града.

Приоритет 6: Повишаване на гражданската активност
През 2020 г. представители на шест училища се включиха в магията на добротата инициатива на МКБППМН-Кубрат - „Нека доброто почне от днес - от мен, от теб, от
всички“. Инициативата е резултат от новата превантивно–образователна програма на
местната комисия за 2021 година „Ценности и добродетели“. Предизвикателството към
участниците е през годината в различни форми да се говори за добротата, като найчовешката добродетел, да се търсят добрите примери и постъпки, да се пише и разказва за
тях.
Четирима младежи от Кубрат кандидатстваха за членове в Съвета на децата.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за
закрила на детето (ДАЗД) и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията
на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава
детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.
Той включва представители на младите хора от всяка административна област и им дава
възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и
неправителствени организации на национално и регионално ниво. Идеите на младежите
от нашата община са свързани с опазването на околната среда, оказване на помощ на деца
в неравностойно положение, както и проблеми, свързани с поведението, толерантността и
насилието в училище.
Приоритет 7: Развитие на младите хора малките населени места и селските райони
В Основно училище „Христо Смирненски“ град Кубрат има създаден клуб
„Традиции и наследство на моя роден край“. Клубът имат тясно сътрудничество със
самодейците от Народно читалище в село Медовене „Христо Ботев – 1927“ и винаги
общите им изяви предизвикват голям интерес. През месец октомври 2020 година
съвместно отбелязаха Димитровден. Празникът е един от най-тачените в народната
традиция, като се свързва с представата за начало на зимата.
Основно място за развитие на младите хора в селата са читалищата. В 15-те села в
общината младите хора участват активно в обществения живот на селото , в местните
празници и други мероприятия.
В читалищата в Каменово, Юпер, Беловец, Бисерци, Севар, Мъдрево и Равно
функционират работилници за изработване на предмети и сувенири, свързани с обреди и
обичаи от региона.
Клубовете за народни танци в с.Беловец, с.Сеслав, с.Бисерци и гр.Кубрат събират
много млади хора, желаещи да танцуват в свободното си време.
През месец септември 2020 г. младите танцьори от НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1891“ в Кубрат, както и танцьори от Фолклорна формация „Пагане“ с ръководител Гинка
Панчева участваха в ІV националната фолклорна среща „Китен и приятели“ Срещата бе
организира от кметство Китен и сдружение "Атлиманска огърлица", под патронажа на
Николай Марков - кмет на град Китен. Нашите танцьори бяха наградени с най-големите
отличия – два златни трофея и благодарствени дипломи за участие, които бяха връчени
лично от странджанската народна певица Златка Ставрева.
Тази година самодейците от НЧ "Напредък 1915" в с. Юпер започнаха
подготовка за издаване на специална книга, която ще включва над 300 рецепти и ще е
със заглавие "Пролетни кулинарни изкушения от село Юпер - от Лазаровден до
Георгьовден ".

Приоритет 8: Развитие на междукултурния и международния диалог
В Община Кубрат живеят хора от различни етноси. Толерантност – това е
определящото във взаимоотношенията между различните етнически групи в общината.
Пътуванията на младите хора от общината в страните от ЕС им дават възможност да се
запознаят с живота на хората в европейските страни.
От 2.02.2020 до 9.02.2020 г. четири ученици и двама учители от СУ „Христо Ботев”
- гр. Кубрат, посетиха гр. Пярну, Естония по изпълнение на проект EVA по програма
Еразъм+. Програма е включвала посещение на училището партньор Parnu Uhisgumnaasium
от всички партньори по проекта от Португалия, Франция, Турция, Германия и България с
невероятен концерт в изпълнение на хор от учениците-домакини. Датата на визитата е
била избрана така че да съвпадне с провеждането на ежегодния международен младежки
фестивал за музика с участието на изпълнители от Естония, Литва, Латвия и от страните партньори. Като ключов момент от престоя е било гледането на документалния филм
Singing Revolution, в който се разказва как музиката е помогнала на Естония да се съхрани
като нация.
И през 2020 година Община Кубрат продължава изпълнението по Проект
BG05M9OP001-2.018-0038-C03 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване
на уязвими групи“ по ОП „РЧР 2014-2020“. През 2020 година са назначени 12 лица на
длъжност „Работник-поддръжка“ и един „Трудов медиатор“. Всички са на възраст до 29
години и са от уязвими групи.
Приоритет 9: Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
Статистиката през последните години показва застрашителни тенденции на
нарастване броя на извършители на престъпления и нарушения от страна на младите хора
до 29 години.
Институциите на територията на община Кубрат – РУ на МВР, Детска
педагогическа стая, МКБППМН, Прокуратура, Отдел”Закрила на детето” училищни
ръководства, кметове по селата работят постоянно по превенцията от рисковото
поведение и престъпността сред младите хора.
През май 2020 години се проведе среща между Община Кубрат, РУ на МВР, Д
„СП“ и директори на училища от общината по въпросите за превенция на престъпността и
наркотиците. Със съвместни усилия бяха разработени работни карти, които институциите
ще прилагат при установяване на правонарушения от млади хора.

