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ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

АНАЛИТИЧНА СПРАВКА
ЗА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016 ГОДИНА
ОБЛАСТ ГАБРОВО

Годишният доклад за изпълнение на Областен план за младежта на област
Габрово за изминалата 2016 г. е изготвен на база приоритети и специфични цели в
съответствие със Закона за младежта, Националната стратегия за младежта (2012-2020)
и Националната програма за младежта (2011-2015).
Годишният доклад осигурява публичност и прозрачност на изпълнението на
дейностите в общинските планове за младежта за 2016 година, както и на дейността на
партниращи институции и организации на територията на областта. Изготвен е на
базата на събрана информация от четирите общини в областта - Община Габрово,
Община Дряново, Община Севлиево и Община Трявна.
Целевата група, анализирана в Отчета, са млади хора на възраст от 15 до 29
години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната расова,
етническа, национална, социална и културна принадлежност.
Демографската обстановка за област Габрово продължава да бъде
неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на
раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси.
Нарастването на обема на вътрешната миграция, а и не само, до голяма степен е
продиктувано от икономически причини. По официални данни на НСИ към 31.12.2015
г. населението на област Габрово е 114 272 души / гр. Габрово - 60 747, Дряново - 9 112,
Севлиево - 33 597, Трявна - 10 816 души/. Населението на областта в последните 30
години прогресивно намалява средно с 2,17 % годишно, като за 2016 г. намалението е с
1,7 %, сравнено с 2015 г. Делът на младото население постоянно намалява, както и
населението в трудоспособна възраст.
През учебната 2015/16 година в област Габрово функционират тридесет и седем
училища, сред който седемнадесет основни, пет средно образователни, две
профилирани гимназии, седем професионални гимназии, три специални училища и
НГПИ „Тревненска школа“, които осигуряват подготовката на деца и младежи в
различните сфери на професионално развитие. За продължаването на своята
образователна степен, Техническият университет – Габрово, като престижен
образователен и научен център, предлага обучение в съответствие с нуждите на пазара
на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и
докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и
социални науки.
Голяма част от младите хора на територията на областта проявяват интерес към
спортните клубове и танцовите състави, както и към другите извънучилищни форми за

развитие. Множество младежи от 15 до 19 години, посещаващи училище са включени в
извънкласни форми, чрез целевото финансиране от Министерство на младежта и
спорта. Съвременният модел за здравословен начин на живот трябва да развие
принципа на делегиране на права и отговорности от страна на държавата и активна
подкрепа и партньорство с неправителствените младежки и спортни организации.
С цел осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката
работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на
младежката възраст в учебните заведения, извънучилищни педагогически учреждения,
организации и читалищата на територията на общините в областта се развиват
различни извънкласни форми, кръжоци, клубове по интереси, школи и др. за развитие
уменията на талантливи млади хора в областта на изкуствата, видовете спорт, науката,
информационните технологии.
Активна роля в сферата играят и обществените библиотеки. На територията на
област Габрово, броят на обществени библиотеки с над 3000 тома библиотечен фонд по
общини към февруари 2016 г. е 53, разпределени както следва: Община Габрово – 19;
Община Дряново – 6; Община Севлиево – 26; Община Трявна – 2.
Функционирането на Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово
допринася за създаването на нови възможности за личностно развитие. Тя е утвърдена
като модерен регионален културен институт в област Габрово и информационен център
за местната общност и отговаря на всички условия да бъде място за учене през целия
живот, както и да провежда различни инициативи, свързани с Националната стратегия
за младежта 2010 – 2020 година. Библиотечният екип и неговото ръководство
провеждат събития, обучения и инициативи, насочени към младежите в областта. Поголямата част от тях са естествено свързани с популяризиране на книгата и четенето,
които са от особено значение за образованието, професионалното и кариерно развитие
на младите хора. Обучителния и интернет център в библиотеката се използва като база
за обучения от различен характер – обучения на възрастни за придобиване на начални
компютърни умения, инициативи срещу „дигиталното изключване“ на хора в
неравностойно положение от общността, обучения по програмите за заетост и кариерно
развитие.
Чрез партньорство с Дирекция „Бюро по труда“ ежеседмично се
предоставя и информация за свободни работни места и се подпомагат младежите при
подготовка на кандидатстване за работа.
По данни на Агенция по заетостта – Ловеч през изминалата 2016 г. в Габровска
област са започнали работа по програма „Старт в кариерата“ 15 /петнадесет/
безработни младежи. Програмата дава добра възможност за придобиване на трудов
стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел
улесняване на прехода между образование и заетост. Същевременно данните за
средногодишния брой регистрирани безработни младежи до 29 години за област
Габрово са 332 души или 11.6 % , с което се отчита намаление спрямо предходната
2015 г. /14.2 % /. Факт, е че приблизително половината от тези младежи са жени и
относителната равнопоставеност на половете се задържа, като през 2015 г.
Продължително безработните лица до 29 години за 2016 г. са 2.2% или 16 лица, с което
се отбелязва спад с 72.4%, спрямо 2015 г. Входящият поток, който се състои от
новорегистрирани и с възстановена регистрация за изминалата година е 1059 младежи
или 23.6%, с което отново се отчита намаление спрямо данните за 2015 г. / 26.3%/.
Цялостният поглед върху резултатите за изминалата 2016 г. ни дава възможност да
отбележим наличието на по-добри резултати. Същевременно целевата прогноза на
НСИ подължава да показва, неблагоприятна тенденция на намаляващ брой на младите
хора като особено рязко, това ще се отрази във възрастова група 20-29 години.
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ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, В КОИТО СА ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
I. Приоритет: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги,
вкл. и на младите хора в малките населени места и селските райони.
Реализирани дейности:
1. ИМКА Габрово се ангажира с предоставяне на младежка информация,
консултации и обучения, в рамките на цялата изминала 2016 г. В резултат на
инициативата е предоставена различна по характер младежка информация, като
директно и индиректно са обхванати над 500 младежи. Предоставени са общо над 500
консултации на подрастващи, младежи и на млади родители, както и консултации в
рамките на свободна зона. Обучени са над 100 подрастващи и младежи по различни
теми, свързани с личностно развитие, работа в екип, ефективно общуване, подготовка
на младежки проекти и инициативи и др.
2. Център за обществена подкрепа, Общински съвет по наркотични вещества и
МКБППМН към Община Габрово продължават усилията по разширяване на
програмата ,,Приеми ме на село” в периода април - октомври 2016 г. В инициативата се
включват 70 ученици и младежи от община Габрово и страната, разширен е броя на
приемните села.
3. РБ „Априлов-Палаузов” целогодишно организира обучително-дискусионни
срещи и кампании за възможностите за образование в страната и в чужбина и
попълване на необходимите документи за това. Препоръчителни списъци с литература
от библиотеката за различните степени на обучение за зрелостници и кандидатстуденти. Организира срещи с професионалисти в отделни области на науката,
изкуството и производството на стоки и услуги с цел предварително консултиране за
професионално ориентиране и учене през целия живот.
Организира на „забавна и грижовна библиотека за родители” – лекционни срещидискусии с препоръчителни списъци на подходяща литература за млади родители –
„Бебето, детето, тийнейджърът и след това…”; за родители на деца в неравностойно
положение; за родители на деца с нестандартно поведение и мислене.
4. Общински съвет по наркотични вещества – Габрово, целогодишно провежда
индивидуални консултации с деца, младежи и родители по проблемите на наркотиците
и наркозависимостите. Проведени са консултации на 37 -деца, младежи и родители.
5. През септември 2016 г. Общински съвет по наркотични вещества и
Превантивно- информационен център по зависимости към Община Габрово
организират изработката и разпространение на информационни плакати във всички
училища на територията на Община Габрово, по повод началото на учебната година за
популяризирането на дейността на Младежки съвет по наркотични вещества и
доброволчество. Участват ученици и преподаватели от всички учебни заведения на
територията на Община Габрово.
6. От началото на учебната 2016/2017 г. в СУ „Максим Райкович” е възобновена
дейността на Клуб „Дебати”. Училището е съучредител и член на Асоциация „Дебати”.
Клубът работи активно в областта на гражданското образование, участва в
националните състезания за ораторски речи и в състезания по дебати.
7. Консултативният кабинет към МКБППМН провежда информационни
кампании относно превенцията на отпадане от училище, насилието, трафика на хора,
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употребата на наркотици и др.
8. Младежки информационно-консултантски център – гр. Габрово системно
организира срещи, консултации, лекции и други мероприятия, отнасящи се до
личностното развитие и професионалната квалификация на младите хора. В процеса на
своята работа служителите и доброволците от МИКЦ – Габрово планират и
организират изнесени консултации във всички градове от областта.
9. Организиране на информационни срещи за зрелостниците от училищата на
територията на общината за запознаване с възможностите на европейското
финансиране, насочено към младите хора – на територията на четирите общини в
областта.
10. Провеждане на ателиета с деца от приемни семейства и/ или училища за
родители - на територията на цялата област, с подкрепата на различни организации.
11. Отбелязване на целеви дни, свързани с младежи, младежка активност,
европейско гражданство и др. на територията на общините в цялата област чрез
информационни кампании по съответната тематика.
12. Библиотеките на територията на цялата област предоставят пакет от услуги за
гражданите: компютри за потребителите; достъп до Интернет и онлайн информация;
електронно съдържание от местно значение; електронни услуги; обучения по
компютърна и информационна грамотност; разработване и изпълнение на проекти в
полза на общността; пространство за местни инициативи и събития; дейности,
насочени към специфични групи (напр. деца, безработни, предприемачи).

II. Приоритет: Насърчаване на здравословния начин на живот.
Реализирани дейности:
1. НЧ "Хр. Смирненски 1949" кв. Русевци организира изработване на снежни
фигури на 23 януари 2016 г., по повод Международния ден на снежния човек - „Снежен
човек”. Целта е движение на открито в зимните месеци, като в инициативата участваха
15 младежи и деца.
2. ОбСНВ и МСНВ реализират проект към Младежка банка – Габрово – „Гореща
точка ГМО – Граждански Мобилен Отряд“ в периода януари - март 2016 г., който е
насочен към повишена информираност на учениците от Габрово, относно рисковете от
употреба на психоактивни вещества. В проекта има над 400 участника.
3. Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно- информационен
център по зависимости към Община Габрово организира и реализира превантивна
програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества на местно ниво,
насочена към рискови групи, чрез използването на иновативни театрални методи и
подходи. Иновативен модел за работа с рискови групи - импровизаторски театър
„IMPROV“, с участието на деца и младежи в риск, потребители на следните социални
услуги:
-

„Наблюдавано жилище“ – с. Поповци, общ. Габрово;
Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/, гр. Габрово;
„Център за обществена подкрепа“ към Община Габрово;
„Център за обществена подкрепа – ИМКА“, гр. Габрово;
Доброволци от БЧК – Габрово.
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Програмата се реализира в периода януари - март 2016 г. и има 90 участника.
4. През март 2016 г. Общински съвет по наркотични вещества и Превантивноинформационен център по зависимости към Община Габрово провеждат консултации и
лекции за опасностите от употребата на ПАВ с младежи настанени в ЦНСТ, Габрово.
Участниците са 7 младежи.
5. През април 2016 г. МКБППМН и ЦОП организират екскурзия до град Ловеч на
деца, извършители на противообществени прояви. Целта е осмисляне свободното време
на децата през пролетната ваканция. 21 деца посетиха Интерактивния музей на водата,
закрития мост и зоопарка.
6. НЧ "Хр. Смирненски 1949" кв. Русевци организира на 23 април 2016 г.
кампания по повод Деня на Земята, за засаждане на цветя на територията на
читалището - „Донеси, посади цвете”. В кампанията участваха 13 деца и младежи.
7. ОУ „Иван Вазов” и БМЧК организира на 26 април 2016 г. Националния
конкурс „Посланници на здравето”. Състезанието има 47 участника и е финално
събитие по проект „Здравето е чудо”, с който училището участва в националния
конкурс „Посланници на здравето”.
8. Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно- информационен
център по зависимости към Община Габрово проведоха през май 2016 г. обучение на
доброволците от БЧК на тема "Младите хора и наркотиците" с участието на младежи от
МСНВ. Насочеността е към повишената информираност на участниците, относно ПАВ
и последиците от употребата им, както и развитие на комуникационни и социални
умения. Участваха 25 -доброволци от МСНВ и БЧК.
9. През периода юни - юли 2016 г. МКБППМН организира Летни занимания за
учениците от I до IV клас. В „Летни занимания 2016“ са обхванати около 500 деца. За
децата бяха закупени различни спортни пособия, книжки, блокчета, моливи, бои,
гипсови фигурки за оцветяване, пъзели, 3D пъзели, занимателни игри. Същите са
разпределени по училищата, съобразно броя на децата в групите. Изготвен бе график за
посещения през м.юли и м. август на библиотека „Априлов–Палаузов“, Исторически
музей, НМО, ДХС, Художествена галерия, ПП „Българка“, НП „Централен балкан“,
АЕК „Етъра“, МАИР „Боженци“, местността Узана, Соколски манастир, „Боженски
чифлик“ – с. Съботковци, където децата вървяха „по пътя на млякото“, Интерактивен
музей, Приключенски парк „Незабравка“ – с. Поповци. Организирани излети до Узана
с участие на туристическото дружество и организирани походи на децата и запознати с
правилата при походи в планината, с флората и фауната в Балкана. Детската природна
академия на Узана и Информационният център на Узана организира за децата забавни
образователни игри. Проведени бяха посещения в ПП „Незабравка“ и „Боженски
чифлик“.
10. През юни 2016 г. Общински съвет по наркотични вещества и Превантивноинформационен център по зависимости към Община Габрово организират и провеждат
публична Среща - дискусия с Желяз Турлаков - ръководител на Терапевтична общност
"Ново начало" и бивш наркозависим. Темата е превенция на злоупотребата с
наркотични вещества и промоция на здравословен начин на живот. Проведени са две
срещи в ПГТ "Пенчо Семов" и Ритуална зала на Община Габрово, в които участваха 80
- ученици и учители от ПГТ "Пенчо Семов", граждани, родители и младежи,
доброволци от МСНВ .
11. Общински съвет по наркотични вещества и ПИЦ към Община Габрово,
МСНВ провеждат публична кампания на площад "Възраждане", във връзка с 26 юни –
Световен ден за борба с наркоманиите - "Огнен хепънинг". Участват над 200
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доброволци от МСНВ, деца, младежи, родители и граждани.
12. НЧ "Хр. Смирненски 1949" кв. Русевци организира „Весел детски празник за
1 юни“ на открито на поляната пред читалището с много състезания, забавни игри и
подаръци за всяко дете. Участваха 30 подрастващи и младежи.
13. През периода юни - юли 2016 г. ОбСНВ, ПИЦ към Община Габрово и
Младежки съвет по наркотични вещества организираха превантивна програма
"Здравейко". Програмата е с цел превенция на употребата на наркотици, чрез
сформиране на нагласа за здравословен начин на живот сред учениците от I- IV клас по
време на Летните занимания.
14. През периода септември - декември 2016 г. ОбСНВ, ПИЦ и МСНВ към
Община Габрово организират и провеждат обучение с младежите от спортния клуб и
доброволците от МСНВ за повишаване на знанията им за наркотичните вещества и
подходите за превантивна дейност сред връстници. Провеждане на инициатива
"Коледен куиз". Участие на доброволци от МСНВ в публични инициативи на клуба.
15. РЗИ Габрово организира през цялата година множество инициативи с цел
ограничаване на тютюнопушенето, нездравословното хранене, злоупотребата с алкохол
и повишаване на двигателната активност, а иненно:
- Изнесени три лекции за вредата от тютюнопушенето в училища на
територията на Област Габрово. Обхванати са 136 ученици, на възраст 13-18 години;
- Изнесени пет беседи в периода 14-25 ноември 2016 г., с млади хора в
областни училища по повод 24 ноември 2016 г. – Международен ден без
тютюнопушене. Обхванати са 238 ученици от IV – VIII клас/;
- Изнесени девет лекции за нездравословно хранене, като са обхванати 201
ученици от IV – VIII клас от учебни заведения на територията на област Габрово;
- Проведени пет консултации относно здравословно хранене, като са
обхванати 128 ученици от IV – VIII клас от учебни заведения на територията на област
Габрово;
- Изнесени лекции за злоупотреба с алкохол, с участието на 63 ученици от град
Габрово;
- Проведени консултации относно злоупотреба с алкохол на 24 ученици от град
Габрово;
- Изнесени беседи сред малцинствени групи на територията на Област Габрово,
относно вредата от злоупотребата с алкохол /38 участника/;
- Изнесени са шест лекции за двигателна активност на ученици от учебните
заведения в област Габрово, като са обхванати 203 ученици от IV – VII клас от учебни
заведения на територията на област Габрово;
- Оказана методична помощ на медицинските специалисти от детски и учебни
заведения относно активизиране на двигателната активност сред децата и учениците;
- Проведен спортен полуден на 15 октомври 2016 г. с участието на четири
учебни заведения от гр. Габрово за повишаване на двигателната активност;
- Обучение на представители на БМЧК – Габрово с 8 участника;
- Kампания УЕПП (Ученически екипи за първа помощ) с 56 участника – парк
Маркотея;
- Работа по Проект Детски Полицейски Управления /съвместно с ОД на МВР
Габрово/ в четири пилотни училища на територията на Област Габрово, относно
обучение по двата основни фактора: злоупотреба с алкохол, вреда от тютюнопушене.
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18 участника в проекта.
- Участие в Национален ученически конкурс “Посланици на здравето” – ОУ
„Иван Вазов“ Габрово
16. НЦОЗА София и РЗИ Габрово провеждат проучване на затлъстяване при деца
от първи клас в ОУ “Хр. Ботев” и ОУ “Н. Рилски” Габрово, в периода 17 март – 11 май
2016 г. Участват 40 деца.
17. ОбСНВ, ПИЦ към Община Габрово и Младежки съвет по наркотични
вещества целогодишно провеждат тренинги, дискусии и прожекции на филми с цел
превенция употребата на наркотици сред учениците по разработената от ПИЦ –
Габрово програма по заявка на ръководствата на училищата. Актуализиране на
учебните модули и обхващане на ученици от I-IV клас. В инициативите има над 1 600
участници, доброволци от МСНВ, деца, младежи и родители, граждани.
18. Читалищен клуб "Железниците днес" организира целогодишна инициатива
„На разходка с влак” за насърчаването на използването на екологичен и евтин
транспорт. През тази година има над 150 участника.
19. В община Трявна са осъществени традиционните спортни инициативи за
отбелязване празника на града - колоездачно състезание, шахтурнир, тенистурнир.
20. През изминалата година Община Трявна бе домакин на областния кръг на
лекоатлетическите състезания от Ученически игри 2015/2016 г. На Спортен комплекс
„Ангел Кънчев” в гр. Трявна се надпреварваха отбори на юноши и девойки от цялата
област.
21. През юли месец на територията на община Трявна се проведе за втори път
ултрамартонът „Трявна Ултра“ – международно спортно събитие. Организатор на
проявата е Сдружение „Ай Рън“, партньор – община Трявна. Общият брой на
участниците е над 400 души.
22. През октомври 2016 година се проведе спортно събитие под мотото
„Спортувай в парка“, Трявна.
23. През 2016 г. в общинските и държавни училища на територията на община
Трявна, медицинските сестри организираха и провеждаха целогодишно
информационни кампании, ориентирани към здравословен начин на живот. Общият
брой на обхванатите ученици е 600. Кампаниите се осъществяваха посредством беседи,
лектории, презентации, прожектиране на тематични филми, изложби, разпространение
на информационни материали.
24. Други практическите начинания, подкрепящи здравословния начин на живот
проведени в община Трявна са: общинския кръг на Ученическите игри – 40 обхванати;
летните занимания с баскетбол, футбол и волейбол – 40 обхванати; туристически
поход, посветен на 160-годишнината от въстанието на Капитан дядо Никола - 5
обхванати.
25. Проведени две спортни мероприятия в рамките на инициативата „Шипченска
епопея” – състезание по изкачване на стълбите до храм-паметник Шипка и състезание
по спортно ориентиране с над 150 участници.
26. Отбелязване на Световни ден за борба с тютюнопушенето, за борба с
наркоманиите, превенция на HIV/СПИН и др. на територията на област Габрово.
27. Провеждане на здравно-образователни кампании, лекции и обучения и
изготвяне и отпечатване на материали от членовете и доброволците на БМЧК,
младежки центрове, МКБППМН; здравни кабинети към училища на територията на
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областта
28. Организиране на спортни състезания и инициативи за популярзиране на
спорта и здравословния начин на живот в четирите общини на територията на областта
– целогодишно, включват се основно ученици от различните училища.

III. Приоритет: Създаване на благоприятни условия за училищно и
университетско образование и неформално обучение. Насърчаване на творческите
умения. Ограничаване на младежката безработица, насърчаване на
икономическата активност и кариерното развитие.
Реализирани дейности:
1. През 2016 доброволците на библиотеката участваха във флашмоб „Как докато
четем растем“, проведен за първи път в Габрово (13 април) - идеята на масовото четене
- флашмоб бе да илюстрира как малкото дете пораства и се превръща във възрастен,
четейки и образовайки се по този начин.
По повод 1 март младежите подготвиха литературно-художествена програма и с
изработените от тях мартеници в библиотечното арт-ателие организираха посещение в
Дневен център за възрастни с увреждания; участваха в анкета „Книгата, която бих
прочел отново”; в европейската Нощ на литературата доброволците на библиотеката
направиха втора литературна „сцена на четене” по текстове на Ран Босилек.
На 26 септември 2016 г. в парка до библиотеката бе открита първата „къщичка за
книги” с прилежаща bookcrossing зона за четене и обмен на книги по проект на РБ
„Априлов-Палаузов” „Бяла, спретната къщурка…с книги най-отпред”, съфинансиран
по Програма „Култура” на Община Габрово за 2016 година. Проектът е посветен на
130-годишнината от рождението на известния габровец Ран Босилек и 155годишнината от създаването на Габровската библиотека. В осъществяването му
активно участваха доброволците на библиотеката. При откриването на първата
”къщичка за книги” ученици-доброволци проведоха анкета върху творчеството на Ран
Босилек, а при откриването на втората – в двора на НАГ и НМО – литературно четене.
През цялата година подготвяха презентации, рецитали и виртуални изложби по
различни теми.
2. НЧ "Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски-2011" организира инициативата
"Снежен човек добър човек" с цел развиването на въображението и екипната работа, в
която имаше 15 участника.
3. „Мечти и Отбори“- България проведоха Национален конкурс "Моето Мечтано
училище" през януари. 40 участника споделяха мнение и виждане за подобряване на
училищната среда.
4. ЦОП към Община Габрово организира и проведе:
- кампания във връзка с 1-ви март за запознаване с българските традиции,
изработване на мартеници и развитие на умения за общуване с деца от уязвими групи.
- кампания за 1-ви юни;
- кампания за 21 ноември - Ден на Християнското семейство;
- кампания за Коледа.
5. По повод Международен ден на детето 40 ученици от ОУ „Неофит Рилски”, 30
деца от ДЦДМУ и 7 доброволци на БМЧК – Габрово, организират две творчески
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работилници за изработка на картички.
6. НЧ "Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски-2011" и клуб "Железниците днес"
организираха конкурс за детска рисунка "Нарисувай габровския влак", в който имаше
60 участника.
7. В периода май - октомври 2016 г. ИМКА Габрово реализира проект "МИСИЯ
ТЕАТЪР", с подкрепата на програма "Култура" от бюджета на Община Габрово за
2016 година. Осъществени са поредица от 4 иновативни форми на обучение за театър,
осигурен достъп до културна продукция. Над 100 младежи на възраст 14- 24 години са
участвали в реализацията на проекта и са достигнати повече от 300 младежи - директно
и индиректно чрез медиите.
8. С цел насърчаването на творческите умения на младежите НЧ " Хр.
Смирненски 1949" организира:
- „Вечер край лагерния огън със страшни истории”;
- Представления на МТС Гаргара;
- Представления на Студио "IMPROV";
- Представления на "Огнени сенки".
9. НЧ "Хр. Смирненски 1949" кв. Русевци, Габрово съвместно с Фондация
"Знайко" организира на 30 юли 2016 г. научен детски фестивал в салона на читалището
„Шантава академия”. Също така читалището провежда и „IMPRO act Фестивал” на 9-11
септември 2016 г.
10. В рамките на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. Дряново, бе
осъществено еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби от
общинските училища, заели от първо до трето място в национални и международни
конкурси, в сферата на науката и изкуствата.
11. На 14 май 2016 г., в Дряновския манастир се проведе Първият младежки
конкурс за изпълнение на възрожденска песен „Вятър ечи, Балкан стене“. Събитието се
проведе по случай 140-та годишнина от Априлската епопея при Дряновски манастир.
Над 100 участници от цялата страна бяха оценявани от професионално жури, а на
лауреатите в 3 възрастови категории Община Дряново осигури парични и материални
награди.
12. През 2016 г., към читалищата в общината, традиционно бяха организирани
летни и коледни работилници, тематични конкурси за изработване на картички,
сувенири, рисунки, фотоконкурси и пр.
13. Провеждане на творчески работилници по различини поводи, свързани с
национални празници и/или местни и национални традиции – на територията на цялата
област – Ден на земята, Ден на гората, Седмица на четенето, Седмица на младежката
активност и др.
14. През 2016 година членовете на дряновското младежко сдружение „МОГА“
продължиха с мероприятията от менторската програма „Голямото надъхване“ - първата
по рода си менторска програма за извънкласно, неформално обучение на младежите от
Дряново и учениците от дряновските училища. Програмата се изразява в организиране
и провеждане на срещи между дряновските ученици и вдъхновяващи личности, успели
в различни сфери на дейност и изградили кариера в България. Целта е да се насърчат
младите хора към кариерно развитие и постигане на значими дела, да работят уверено
за мечтите си и да попият знания и мотивация от хора, които вече са натрупали опит.
Целта на Сдружение „МОГА“ е да допълнят формалното образование, което дава
предимно теоретична подготовка, често не достатъчно актуална. Проведени са две
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срещи през месец ноември и две през декември, като интересът е много голям.
15. През 2016 година 120 млади хора са включени в различни обучения,
извършени в Младежки център (МЦ) Севлиево. Темите са свързани с неформалното
образование – „Доброволчески мениджмънт”, „Работа в екип”, „Лидерство”,
„Анимация”, „Планиране на малки инициативи”, „Ефективно общуване”, „Етикет на
поведение” и др.
16. През 2016г. млади хора от общината участваха активно в няколко обучение на
открито във връзка с гражданската активност и младежки проблеми:
- обучения по първоначална компютърна грамотност, работа в операционна
система Windows и работа с офис-приложения – Word, Excel, както и достъп до
специализирана литература в областта на информационните и компютърни технологии;
- консултиране и подкрепа при създаване на документи, необходими за
постъпване на работа – заявление, автобиография, мотивационно писмо и други, според
изискванията;
- неформално образование според потребностите;
- участия в срещи „На чай или кафе с …” или кариерно консултиране в действие с
изявени и доказали се специалисти в своята област – инициативата стартира през 2015
г. и ще продължи през 2016 г. През 2015 г. са обхванати близо 50 младежи в срещите;
- поддържане на клуб „Киномания” - създаден с развлекателна цел за любители на
седмото изкуство от доброволците, като в края на всеки филм се дискутира идеята и
сюжетът на филма;
- създаване на клуб „Белот” - за развиване на логическото мислене, бързината на
ума и екипната работа;
- включване в инициативите за свободното време, организирани от центъра.
17. В Младежки център – Севлиево всеки млад човек допълва знанията си по
компютърна грамотност, работа в операционна система Windows и работа с офисприложения – Word, Excel и др.,развиват също и презентационни умения има достъп до
специализирана литература в областта на информационните и компютърни технологии;
обучава се как създават документи, необходими за постъпване на работа – заявление,
автобиография и мотивационно писмо и др.; може да участва в организирането и
провеждането на инициативите за свободно време, предвидени от центъра.
18. Провеждане на срещи с млади хора с цел предоставяне на информация за
намиране на работно място - през цялата година - Дирекция „Бюро по труда" на
територията на област Габрово.
19. През месец септември 2016 г., Община Дряново и Дирекция „Бюро по труда“
проведоха съвместно трудова борса, в която участваха 19 работодатели и 72
заинтересовани лица, търсещи работа. Във връзка с Европейската гаранция за младежта
са информирани 30 младежи до 29-годишна възраст от община Дряново, на които са
изготвени трудови профили и портрети. Информация за Проект „Нова възможност за
младежка заетост“ е предоставена на 30 работодатели на територията на община
Дряново.
20. Продължава активната дейност на младежките медиатори в Община Габрово и
Община Севлиево по провеждането на трудови консултации във връзка с успешното
реализиране на младежите на пазара на труда; предоставяне на информация за
актуалните програми за безработни лица и за свободните работни места; запознаване с
добри практики за подготовка за интервю за работа и помощ при оформянето на
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документи за кандидатстване на работа.
С цел активирането на младежите през 2016 г. младежкият медиатор в Община
Севлиево е идентифицирал и активирал 32 младежи до 29 г. , от които 4 ма на възраст
от 15г до17г, 14 младежи на възраст от 18г до 24г, 14младежи от 25г. до 29г. От тях 16
младежи са с начално образование, 13 с основно, 2-ма със средно и 1 с висше.
Медиаторът проведе и срещи с учениците от 11 и 12 клас, обучаващи се в ПГМЕТ
„Ген. Иван Бъчваров“ и ПГ „Марин Попов” във връзка с професионалната им
реализация или избор на продължаващо обучение за придобиване на следваща степен.
Срещите на медиатора с ученици от останалите училища на територията на община
Севлиево ще продължат през 2017 г. Младежкият медиатор осъществи контакти с
някои от кметовете на кметствата по селата, които се намират на територията на
Община Севлиево, който й съдействаха за срещи с неактивни младежи. При
проведените срещи неактивните лица бяха информирани, консултирани и в
последствие включени в обучения или записани в Бюрото по труда .
21. Център за обществена подкрепа - Община Габрово предлага кариерно
консултиране и професионално ориентиране целогодишно, като консултациите са
индивидуални с деца, младежи и родители относно видове професии, начини за търсене
на работа, подготовка на документи и др.

IV. Приоритет: Превенция на социалното изключване на младите хора в
неравностойно положение. Насърчаване на социалното включване на младите
хора в риск.
В oбласт Габрово функционират 20 социални услуги, извършващи редица
дейности по превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно
положение и насърчаването на социалното включване на младите хора в риск. Това са:
- Дневен център за деца с увреждания (ДЦДМУ), гр. Габрово
- Дневен център за деца с увреждания (ДЦДМУ), гр. Габрово, кв. Велчевци
- Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания (ДЦДВХУ), гр. Дряново
- Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ), гр. Севлиево
- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър
(ЦСРИДАС), гр. Габрово
- Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Трявна
- Дом за деца, лишени от родителска грижа „Велика и Георги Ченчеви” (ДДЛРГ),
гр. Севлиево
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания
(ЦНСТДМБУ), гр. Габрово
- Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания
(ЦНСТДМБУ), гр. Севлиево
- Наблюдавано жилище „Дом Възможност“, с. Поповци, община Габрово;
- Наблюдавано жилище, гр. Севлиево
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
(ЦНСТДМУ), гр. Габрово, гр. Габрово, кв. Борово
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
(ЦНСТДМУ), гр. Габрово, кв. Трендафила
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
(ЦНСТДМУ), гр. Севлиево
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- Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Габрово
- Център за обществена подкрепа ИМКА, гр. Габрово
- Център за обществена подкрепа към SOS Детски селища, гр. Габрово
- Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Дряново
- Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Севлиево
1. В дневните центрове за деца и младежи с увреждания се предлагат целодневни,
полудневни и почасови услуги за деца и младежи с увреждания. Специалистите,
работещи в социалната услуга прилагат индивидуалния подход към всяко от децата,
като се зачитат възрастовите и личностните им потребности, както и спецификата на
здравословното им състояние. С децата и младежите се провеждат ежедневни
занимания: развитие на комуникативни умения, обучение в умения за самостоятелност
и независим живот, оказване на психологическа подкрепа, развитие на социални
умения, психомоторно възстановяване, педагогическа дейност, рехабилитация,
трудотерапия, работа с родителите и семействата на децата и младежите,
музикотерапия, арттерапия, свободни дейности и др.. Центровете насърчават и
подкрепят социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на
всеки потребител.
2. Продължаване дейността на центровете за социална рехабилитация и
интеграция
на територията на областта. ЦСРИ цели да се постигне пълноценно
интегриране на лицата с увреждания в обществения живот, подпомагане и стимулиране
на техните личностни и творчески ресурси, информиране на обществеността за
проблемите на хората със специфични потребности, промяна на нагласите на
обществеността.
3. Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в
областта продължават дейността си в координация с останалите услуги, предоставяни в
общността, за ранна интервенция, рехабилитация и дневна грижа, в които на всяко
дете/младеж, според индивидуалните потребности, се предоставят специализирани
медицински, педагогически и социални грижи. Основни цели на социалните услуги е
настанените деца и младежи да живеят в среда близка до семейната, да се ползват с
индивидуална грижа и внимание, да получат подкрепа за самостоятелен живот,
възможности за развитие и социално включване.
4. Продължаване дейността на услугите Център за настаняване от семеен тип за
деца и младежи без увреждания и Наблюдавани жилища в област Габрово. На
територията на областта съществуват:
- ЦНСТ за деца и младежи без увреждания в гр. Габрово;
- ЦНСТ за деца и младежи, гр. Севлиево;
- наблюдавано жилище „Дом Възможност“, с. Поповци, община Габрово;
- наблюдавано жилище, гр. Севлиево.
Социалната услуга „Наблюдавано жилище” осигурява подкрепа на младежите,
настанени в НЖ, в прехода им към самостоятелен живот чрез консултиране
(психологическо, социално и професионално) и информиране и подкрепа за
разширяване на социалната мрежа на младежите.
По данни на община Севлиево за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. социалната
услуга “Наблюдавано жилище”, гр. Севлиево са ползвали общо 5-ма младежи, след
напускане на ДДЛРГ гр. Тотлебен. През периода 4-ма потребители са напуснали
услугата, като единият - поради изтичане срока на договора за ползване на социалната
услуга, а другите трима - след заявено писмено желание от тяхна страна. Всички
потребители са изведени в общността.
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Общият брой консултации (индивидуални и групови), проведени през годината в
рамките на работата по случаите с младежите е 105. От тях 66 индивидуални срещи
проведени в офиса и апартамента на „Наблюдавано жилище“. Проведени са и 39
домашни посещения.
5. Продължаване дейността на всички центрове за обществена подкрепа на
територията на областта с една или повече от следните целеви групи:
- деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
- семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в
специализирана институция;
- семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и
отношения;
- семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго
семейство – приемно или при роднини и близки;
- кандидати за или вече одобрени осиновители;
- семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална
подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
- деца и младежи, застрашени от отпадане от училище;
- деца от общността, с които се работи по превенция на рисковото поведение.
6. Прилагат се целенасочени мерки за социално подпомагане и социално
включване на младите хора на възраст от 18 до 25 години на територията на цялата
област:
- финансово и ресурсно подсигуряване на потребностите на рисковата група в
съответствие с нормативните и подзаконови актове;
- оказване на помощ при общуване и формиране на социални контакти;
- предотвратяване риска от отпадане от училище на лица от съответната рискова
група чрез помощ и подкрепа в учебния процес;
- програми за насърчаване и подпомагане контактите на младежки организации от
България и страните от ЕС, както и извън него, посредством Интернет социални мрежи,
виртуални дейности и кампании и др.
- активна доброволческа дейност за набиране на средства за определена кауза,
създаване на практика за организацията на ежемесечни младежки проекти в различни
направления - социална насоченост, култура, история, туризъм, образование,
здравословен начин на живот;
- стимулиране на неформалното учене сред младежите в риск;
- реализация на творческите заложби на младите хора в неравностойно положение
чрез активно участие в ателиета по трудотерапия и участие в общински, регионални и
национални състезания.
7. Центровете по превенция, помощни органи към МКБППМН, са създадени и
функционират в Център за подкрепа на личностното развитие - Детски комплекс
„Йовко Йовков” – гр.Севлиево и на ул. „Светлина” №33.
Двата Центъра подпомагат реализирането на общинските политики за борба с
агресията сред младите хора, превенция на употребата на наркотични вещества и
превенция на престъпленията; извършват консултации и обучения на малолетни и
непълнолетни правонарушители и техните родители; подпомагат родителите по
въпросите на възпитанието на техните деца; работят по превенция и противодействие
на асоциалното поведение на децата и младежите и предотвратяване отпадането им от
училище; повишават ангажираността на гражданското общество по проблемите на
агресията и наркоманиите и тяхната превенция чрез информационни кампании и
дейности.
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По традиция Община Дряново прави дарителска кампания за събиране на
средства и подаръци за деца сираци и полусираци – жители на общината. През 2016 г. в
кампанията „Подари усмивка за Рождество“ се отзоваха 8 спонсори – фирми и частни
дарители от Дряново. В рамките на празнична програма, на 23 деца и ученици до 18
години бяха раздадени парични суми и коледни пакети с лакомства.

V. Приоритет: Насърчаване на гражданската активност. Развитие на
капацитета на младежките групи и организации. Развитие на междукултурния и
международния диалог.
Реализирани дейности:
1. Провеждане на инициативата "Мениджър за един ден" на територията на
четирите общини в област Габрово.
2. През 2016 г. са проведени 2 заседания на ОКСВМ Габрово. С представителите
на младежките организации са обсъдени и съгласувани приоритети, заложени в
Общинския план за младежта, както и приоритетите, по които да бъдат финансирани
проекти по Програма „Младежки дейности“.
3. През годината ИМКА-Габрово проведе поредица от младежки инициативи
(приказки в чаша чай, ден на поезията, празничен концерт по повод 25 годишнината на
организацията, коледен базар и др.), в които са привлечени за участие около 200
младежи.
4. ОбСНВ/ПИЦ и ЦОП към Община Габрово проведоха кампания по случай
Великден, посещение на ДВФУ, ДЦВХУ, ДЦДМУ и ДЦВХ с цел стимулиране към
изграждане на гражданска активност и социална включеност на подрастващите.
5. В Община Трявна през 2016 година са осъществени три срещи с представители
на младежките организации, на които бяха обсъдени въпроси и проблеми относно
развитието на младежта в общината, както и въпросът за създаване на Общински
консултативен съвет по въпросите за младежта. Такъв следва да се създаде през
февруари 2017 година.
6. Целогодишно МКБППНМ предлага консултации на родители и деца с
проблеми, с цел помощ и подкрепа на уязвимите групи. През годината са се
възползвали над 80 лица.
7. БМЧК, ИМКА – Габрово и ученици от ОУ „Неофит Рилски” провеждат
специализирано обучение по темата „Промоция на хуманитарните ценности”.
Представени са темите за 7-те фундаментални принципа, културата и културните
различия като причина за стереотипи, предразсъдъци и дискриминация, идентичност и
групи, стереотипи и предразсъдъци - защо ги имаме и как да ги преборим,
дискриминация и ксенофобия. Участват 15 доброволци от БМЧК, доброволци от
ИМКА и ученици от ОУ „Неофит Рилски“.
8. По повед деня за борба с расовата дискриминация, БМЧК – Габрово и ученици
от ОУ „Неофит Рилски“ организират интерактивна игра „Островът”. Участват 30
ученици от ОУ „Неофит Рилски“ и 5 доброволци на БМЧК – Габрово.
9. ИМКА Габрово организира набиране на средства за фонда на Младежка банка
Габрово, с цел:
- Предоставяне на обучения, консултации и финансиране на малки младежки
проекти инициирани от младежи, в рамките на дейността на Младежка банка Габрово.
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В резултат на което са реализирани 6 младежки проекта на обща стойност 2000 лева и
са активизирани за младежко участие около 150 подрастващи и младежи.
- Да се наберат 3000 лева, чрез поредица от инициативи , базари и др. с цел
разпределянето им за реализиране на младежки инициативи и проекти. В резултат на
което са реализирани 4 инициативи и кампании за набиране на средства , включително
поредица от коледни работилници и коледен базар, благодарение на които са набрани
общо 1300 лева.
10. През март 2016 г. ЦОП към Община Габрово, ОбСНВ/ ПИЦ и МСНВ
организират провежденето на кампания "Баба Марта". Публична инициатива за
раздаване на мартеници в центъра на града и посещение на ученици от Помощно
училище "Николай Палаузов"-Габрово. Участнизите са над 150 доброволци от МСНВ,
деца и младежи в риск, ученици и граждани.
11. ОбСНВ/ПИЦ към Община Габрово реализират превантивна програма
„Мрежата-4“. Резултатите са обучени 15 доброволци от Младежкия съвет по
наркотични вещества за обучители на връстникци по подхода „Връстници обучават
връстници”.
12. ЦОП към Община Габрово, ОбСНВ/ ПИЦ и МСНВ организират и провеждат
през април 2016 г.:
- Кампания "Диалог между поколенията", по повод Деня на солидарността с
участието на доброволци от МСНВ и възрастни хора от Дневен център за стари хора
към Община Габрово. Участваха 60 доброволци от МСНВ, деца и младежи с
увреждания.
- Кампания "Великденски внучета" по повод Възкресение Христово с участието
на доброволци от МСНВ и възрастни хора, потребители на Домашен социален
патронаж, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Дневен център за деца и
младежи с увреждания към Община Габрово. Посетени са клиентите на различни
социални услуги на територията на Община Габрово и подпомагане на потребителите
им по повод празника с подаръци и програма. Участниците са над 90 потребители на
социални услуги и доброволци на МСНВ, клиенти на ЦОП към Община Габрово
13. Превантивно-информационен център по зависимости и Младежки съвет по
наркотични вещества към Община Габрово провеждат публична кампания "Познаваме
ли будителите си?", по повод 1 ноември - Ден на народните будители, за повишаване на
информираността на гражданите по отношение на видни габровски будители.
Проведени са интерактивна игра с въпроси и поощряване на участниците с награди. В
кампанията участват над 200 доброволци от МСНВ.
14. ОбСНВ/ПИЦ и МСНВ към Община Габрово провеждат през декември 2016 г.
превантивна кампания "Коледна плетеница". Изработени са плетени сувенири и
играчки по време на информационна работилница, водена от Веселина Божилова.
Направено посещение на Терапевтична общност "Ново начало", Банкя, за да
бъдат подарени готовите плетени материали и за да се запознаят с режима и същността
на работа с наркозависими, доброволците от МСНВ. Участваха 55 доброволци от
МСНВ, стари хора от Дневен център за стари хора към Община Габрово и
наркозависими от Терапевтичната общност.
15. ОбСНВ/ПИЦ към Община Габрово организира целогодишно регулярни
обучения и участия на доброволците от МСНВ в различни информационни семинари за
повишаване на капацитета на групата. Организира и провежда тренинг - обучения за
личностно развитие и социални компетенции, чрез интерактивни техники на
15

доброволците от МСНВ. Участниците са 20 доброволци от МСНВ.
16. В периода 24 – 29 февруари, Сдружение МОГА организира Работилница за
мартеници. Работилница се проведе в СУ „Максим Райкович”, като се включиха общо
22 души – членове и доброволци на сдружението. Те изработиха над 108 мартеници,
които подариха на граждани и туристи в град Дряново.
17. На 20.05. 2016г. по повод Международния ден на културното многообразие
за диалог и развитие бяха представени от ползватели на двете услуги и доброволци,
включително с доброволците от Сдружение ”Промяната е в теб” –Трявна представяне
на разнообразни национални култури - традиционни храни, музика, танци.
18. На 14 февруари доброволците от клубовете на БМЧК – Дряново раздаваха
кондоми и информационни материали в средните училища в община Дряново. В СУ
„Максим Райкович” бяха изнесени 3 лекции по репродуктивно здраве и три лекции
Превенция на ХИВ/СПИН. В СУ „Максим Райкович” – Дряново доброволци на БМЧК,
заедно с експерт от Регионална здравна инспекция – Габрово влязоха в 3 8-ми класа с
презентация и лекция на тема „Сексуално-рисково поведение и репродуктивно здраве”.
19. За втора поредна година Сдружение МОГА проведе кампанията „Колело за
смет, за дете велосипед“, в периода март – юни. Благотворителната инициатива за
уникални велосипеди се проведе в партньорство между „1bike“, Drag Bicycles, МОГАДряново и Дружеството за социално подпомагане. Хора от цялата страна дариха свои
стари велосипеди, които бяха ремонтирани от „1bike“ и доброволци на МОГА и
подарени на над 300 социално слаби деца от пет града в България.
20. На 30 март 2016 г., евродепутатът Андрей Новаков – бе официален гост на
Община Дряново, за да представи и разясни възможностите, които Европейският съюз
предоставя на младите хора за образование и младежко предприемачество.
Инициативата се нарича „Урок по Европа“. На срещата бе представен общ профил на
общината от директори, председатели и представители на почти всички организации и
институции, чиято дейност е пряко свързана с образованието, културата, младежките
дейности, младежката заетост и осмислянето на свободното време на младите хора.
21. През 2016 година се състоя младежка среща в рамките на годишната среща на
Сдружение „Дузлаж“. Младежите от община Трявна осъществиха междукултурен
обмен и споделиха добри практики с младите хора от гостуващите страни.
22. През месец юли 2016 г. в Трявна се състоя поредното издание на
Международния фолклорен фестивал с участието на състави от Белгия, Тайван,
Бразилия и Танцов ансамбъл „Трявна“. Общият брой на участниците е 105 души.
23. По покана на евродепутата Андрей Новаков през 2016 година младежи от
Община Трявна бяха на посещение в Брюксел. Там те биват запознати с работата на
европейските институции, както и с възможностите за работа и стаж.
24. По инициатива на Община Дряново, децата от „Балканджийче” към НЧ
„Развитие-1869” взеха участие в тридневния Международен фестивал „Св. Петка”,
който се проведе в гр. Радовиш, Република Македония. Нашата страна беше
представена от малките танцьори от „Балканджийче”, а домакините – от фолклорни
състави от градовете Струмица и Щип. Фестивалът няма конкурсен характер, а има за
цел да покаже фолклорното богатство, традиционната кухня и съвременната култура на
държавите.
25. През 2016 г. СОУ „Васил Левски“ – гр.Севлиево работи по проект „Teaching:
An effective key to self-learning“ за училищни партньорства. Същият се реализира по
програма „Еразъм+“ в периода от септември 2014 г. до август 2017 в сътрудничество с
партньори от Белгия, България, Ирландия, Италия и Испания. Целта на проекта е
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учениците да придобият нови знания и умения, които да преподават на своите
съученици или ученици от училищата партньори. За комуникация и представяне на
дейността им ще бъде използвана платформата TwinSpace в Портала за международно
сътрудничество eTwinning. Проектът включва ученици от девети и единадесети клас. В
срещите по проекта участват 30 ученици и 10 учители от участващите страни.
26. От 24 до 30 април 2016 г. учениците от СОУ "Васил Левски" участваха в
четвъртата среща по проекта "Преподаването – ефективен начин за самообучение",
която се проведе в град Келс, Ирландия.. Следващата среща, на която домакин бе СУ
"Васил Левски", се проведе от 23 до 30 октомври 2016 в град Севлиево.

VI. Приоритет:
доброволчество.

Утвърждаване

и

популяризиране

на

младежко

Реализирани дейности:
1. ИМКА Габрово – реализира множество дейности, свързани с насърчаване на
доброволчеството. Доброволен труд през годината с участието в различни програми и
инициативи на ИМКА Габрово, както и в дейности и проекти на други младежки
групи и организации. Организира отбелязване на международния ден на доброволците
с Годишна церемония, с повече от 80 участници привлечени за участие и присъствие на
представители на Общинска и областна администрации и др. Наградени са над 25
доброволци за активна доброволческа дейност в различни области на местното
развитие. Предоставена е награда за проект, който през годината е привлякъл наймного доброволци.
2. На 5 декември – Международния ден на доброволеца, Община Дряново,
съвместно с РСПБЗН – Дряново, проведоха беседа с учениците от 10-ти до 12 клас при
ПГИ „Рачо Стоянов“, по две основни теми: „Доброволчеството по света“ и
„Доброволчески отряди в България“.
3. През 2016 г. СУ „Максим Райкович“ бе включено заедно с още 22 училища от
страната да работи по проект „Училището – зона за филантропия“. През месец март
ученици от гимназиален етап, членове на Ученическия парламент, участваха в Първия
модул на обучение по проекта: Въведение в доброволчеството. Оформяне на каузи и
реализирането им. Филантропската кауза, по която работиха учениците от СУ „Максим
Райкович” е „Популяризиране на интересни забележителности в община Дряново”.
Финалното събитие на проекта бе на 30 юни 2016 г.
4. Ученици от СУ “Максим Райкович“, гр. Дряново, които работят по проект
„Училището – зона за филантропия“, с доброволчески труд облагородиха района около
вековното дърво в с. Долни Драгойча, с цел да го направят достъпно за всички,
желаещи да се възхитят от достолепието му. Учениците се включиха с проектно
предложение в надпреварата „Дърво с корен 2016“ за любимо дърво на България.
Проектът спечели специална награда от конкурса, а младежите получиха ваучери за
посещение на детски научен център „Музейко“.
5. Младежки център – Севлиево предоставя целогодишно различни тренинги,
обучения, инициативи и информация за желаещите да допринесат за разпространението
и поддържането на доброволческата дейност. По предложение на младите хора се
реализират разнообразни мероприятия. През 2016 година в различни инициативи и
кампании, организирани от Младежки център се включиха 43 активни доброволци и
над 200 пасивни.
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6. През месец февруари на клубния ден на доброволеца беше презентирана
дейността на Сдружение ”Промяната е в теб” - Трявна, където бяха обсъдени и взети
под внимание възможностите за съвместни инициативи. В събитието взеха участие
доброволци – деца и младежи от местните училища, ползватели на социални услуги и
двама доброволци към Сдружение ”Промяната е в теб” от Италия.
7. По повод началото на месец март, съвместно двата социални Центъра в община
Трявна откриха работилница за мартеници изложба – базар, като изработените
мартеници бяха разпродадени с благотворителна цел. В ателието взеха участие и т.нар.
доброволци за един ден – деца и младежи от града, решили да посветят няколко часа от
свободното си време на добрата кауза.
8. В началото на месец април доброволци в община Трявна се обединиха около
изработване на къщички за птици по повод Международния ден на птиците със
съдействието на доброволците от Италия.
9. Летни ваканционни дни - бяха инициирани от доброволците в Трявна с
разнообразни развлекателни и спортни дейности за желаещите. Участие взеха
чуждестранни доброволци, които заедно с деца, ползващи социални услуги, деца с
увреждания, младежи в риск показаха таланта си на художници и украсиха стените на
разширението на социалния център. Имаше опознавателни срещи, занимания в
Библиотеката, гледане на филми, екскурзии.
10. По повод Коледните празници се организираха дейности за изработване на
поздравителни картички, играчки за коледен базар от ползвателите на двата социални
центъра в Трявна, които съответно бяха продавани с благотворителна цел. Ползватели
и доброволци на социални услуги участваха в изработването на част от украсата за
Коледната елха, която украсяваше центъра на града. Беше организирано коледно
тържество, в което малки и големи се включиха активно, участниците от състезанието
Skills+ България кулинари и градинари – аранжори за пореден път демонстрираха
уменията си за най-стилно ястие, направа на коледна икебана. Всеки ползвател на
услуги и доброволец беше поощрен с подаръци и грамоти.
11. По случай деня на доброволеца 5 декември 2016 г. за поредна година
доброволците към ЦСРИ, Трявна получиха награди за активна работа в социалната
сфера на Ежегодния ден на доброволеца в ИМКА –Габрово.
12. ЦСРИ - Трявна взе участие и в общоградските инициативи във връзка с
откриване на нови обекти – младежите участваха в изработване на украса за събитията,
както и в официалната им част.
13. Младежите от ЦСРИ участваха в проекти на Сдружение „Промяната е в теб“ Трявна с доброволчески срещи в Румъния, както и местни инициативи, обединяващи в
творчески дейности деца и младежи от общинските училища и детските градини.
14. Клубове на БМЧК има на територията на цялата област и те през цялата 2016 г.
текущо провеждат кампании за набиране и мотивиране на доброволци.

VII. Приоритет: Повишаване ролята на младите хора в превенцията на
престъпността.
Дейностите по превенция на асоциалното поведение на територията на областта
се реализират от МКБППМН съвместно с помощните й органи – центрове за
превенция, приемни на обществения възпитател, консултативни кабинети и клубове на
родителя – на територията на четирите общини целогодишно се реализират
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инициативи, насочени към превенцията на младежката престъпност.
Чрез разпространение на информационни материали, организация на различни
превантивни мероприятия, проведени многобройни консултации и лекции с младежи и
техните родители и провеждане на възпитателни дела по ЗБППМН, МКБППМН
осъществява превенция на асоциалното поведение на всички нива (първично, вторично
и третично).
През 2016 г. в община Дряново са постъпили 19 преписки за извършени
противообществени прояви на непълнолетни, от които са образувани 17 възпитателни
дела. 16 от тях са разгледани и са наложени възпитателни мерки, а 5 са отложени за
разглеждане през 2017 г.
Община Дряново, МКБППМН, органите на реда и образователните институции
работят и търсят ефективни методи за превенция на употребата и разпространението на
наркотични и упойващи вещества сред младите хора. През 2016 г. на територията на
общината са проведени 6 броя специализирани операции по линия на установяване и
разпространение на употреба на наркотични вещества от малолетни и непълнолетни
лица. Констатирано и регистрирано е едно непълнолетно лице, притежаващо и
употребяващо такива вещества.
Операциите, проведени по линия употреба и разпространение на ВНВ в община
Дряново, през 2016 г. и установяване на водачи на МПС, управляващи след употреба на
опиати са ежеседмични. Констатирани и регистрирани са трима младежи до 29годишна възраст за притежание на наркотични вещества, като едно от тях отглежда
такива. Установени са 5 лица на възраст до 29 години управляващи МПС след употреба
на НВ. Общо за общината, през 2016 г. са констатирани 9 лица до 29 години, които
притежават или употребяват НВ.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните Севлиево (МКБППМН) е образувала и провела 24 възпитателни дела за
престъпления и противообществени прояви, извършени от или с участието на младежи
за изминалата година. През 2015 г. броят на възпитателните дела с участието на
младежи е бил 17. На 22 младежи от община Севлиево са наложени общо 31
възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните през 2016 г.
Статистическите данни за община Севлиево сочат, че и през 2016 г. сред
извършените престъпления и противообществени прояви от млади хора най-голям е
броят на кражбите, следвани от престъпленията свързани с нанасяне на телесна повреда
и противозаконно отнемане на МПС. Най-често предмет на кражбите са лично
имущество - мобилни телефони, таблет, сума пари, аудио уредба, акумулаторни батерии
и др. Причините, довели до извършване на противообществени прояви и престъпления
от младежи в община Севлиево, са комплексно обусловени. Основните са младежко
увлечение и лекомислие; влияние на приятелското обкръжение, включително и от вече
пълнолетни лица; нередовно посещение на учебни занятия; нездрава семейна среда;
проблеми, свързани с ниския жизнен стандарт и безработицата; криза на нормативните
и човешки ценности, която рефлектира силно у младите хора; засилващата се агресия
сред децата; неглижиране от страна на родителите.
Помощните органи към МКБППМН Севлиево извършват близо 50 консултации на
младежи през 2016 г.

19

Общите наблюдения по отношение реализацията на младежки дейности на
територията на област Габрово показват стремеж за осигуряване на активното
участие на младите хора на територията на областта не само във формирането и
реализацията на политиките за младежта, но и във всички други политики – това
е тенденция от ключово значение и ще допринесе за развитието на цялото
общество.

Аналитичната справка е изготвена на базата на информацията, получена от
четирите общини в област Габрово, а именно община Габрово, община Дряново,
община Севлиево и община Трявна.
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