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ОБЩИНА ШУМЕН   

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

          ISO 9001:2008   ISO 14001:2004  OHSAS 18001:2007  
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

2018 г. 

 

През 2018 г. Община Шумен ще работи активно в посока за развитие на интересите 
на младите хора. Подкрепя изцяло своите младежки организации и организации, работещи 
в сферата на младежките дейности и реализацията на техните идеи под формата на 
Младежки общински календар. В настоящия план са включени всички дейности и 
инициативи за реализация, предложени от младежките организации в Община Шумен. 
Заложените инициативи, кампании, проекти и дейности за 2018 г. са разработени от 
Община Шумен – Дирекция ОНК, Дирекция СПЗ, Общински здравен център, Дирекция 
„Бюро по труда“ – Шумен, МКБППМН, БМЧК съвместно с младежки организации, 
неформални групи, Градски ученически парламент, Общински младежки съвет работещи 
на територията й.  

Разработването на Общинския младежки план заедно с младежките организации и 
техни представители, допринася за повишаване на институционалната комуникация между 
партньорите, постигайки целите на Структурния диалог. 

Финансирането на дейностите, заложени в плана, се осигурява от Общински 
бюджет, Функция 27-14 ,,Младежки дейности и спорт“, Национална програма за младежта, 
Европейски програми, частни дарителски фондове и собствени бюджети.  

 
Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие и 
ограничаване на младежката безработица.  

Специфична цел 1: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за 
качествен живот на младите хора в Община Шумен.  

- Д 1: Използване на програма ,,Еразъм +“ за кариерно развитие; 
- Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги - свободен 
достъп до Общински младежки дом, с цел информиране за проблеми, засягащи 
личностното и професионално развитие на младежите. 

- Д 3: Публикуване на сайта на Община Шумен на информация за национални и 
европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на 
младите хора 
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Инициативи, дейности Отговорни 
институции 

Времеви 
период 

Финансиране 

Информационни кампании за: Схема 
„Обучение  и заетост за младите 
хора”; Програма „Старт в 
кариерата”, Национална програма 
„Активиране на неактивни лица“ /в 
частта и за млади хора/,  „Регионална 
програма за заетост и обучения“ 

Информационни кампании за 
стажуване и предлагане на работа за 
младите хора. Кампании от 
работодатели, които рекламират 
своята професия и заетостта при тях. 

Информационни кампании за 
представяне на професии, кратки 
видеоклипове за конкретните 
професии и успели млади хора 

Дни на отворените врати – изложби 
и базари на професиите 

Дирекция 
„Бюро по 
труда” 

 

 

 

Работодателски 
организации, 

Регионално 
управление по 
образованието 

 

Целогодишно 

 

 

 

 

 

Дирекция „Бюро по 
труда” 

 

 

 

 

Работодателски 
организации 

Регионално 
управление по 
образованието 

 

Семинар по кариерно развитие за 
младите хора – Кариерен форум 
„Career Revolution“ 

Общински 
младежки 
съвет 

Месец Януари Общински бюджет, 
приложение  
,,Младежки 
дейности и спорт“ 

Младежка програма за умения: 
Подпрограма „Аз искам”  

Подготовка по програма „Аз уча”  

Стартиране на програма  „ Аромат на 
дърво” 

Стартиране на програма „ И аз мога” 

СНЦ Скаутски 
клуб Мадарски 
конник” 

Месеци 
Януари, 
Август, 
Септември 

Месеци 
Октомври - 
Декември 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

Инициатива „Бизнес истории“ с гост-
лектори 

Roudtable 6 
Shumen 

Месеци 
Февруари, 
Април и 
Ноември 

Roudtable 6 Shumen  

Стартиране на Able Mentor в Шумен 
– цялата кампания представя 5 
събития – 3 официални и 2 
работилници 

Общински 
младежки 
съвет 

Месец 
Февруари 

Общински бюджет, 
приложение  
,,Младежки 
дейности и спорт“ 
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Младежка академия за писане на 
проекти по програма Еразъм+ и към 
общината 

Общински 
младежки 
съвет, НМФ 

Месец Март Общински бюджет, 
приложение  
,,Младежки 
дейности и спорт“, 
НМФ 

Иницииране на срещи между 
Община Шумен, РУО, 
професионални гимназии, браншови 
организации на тема: Представяне на 
професии и предприятия, продукти и 
иновации в училищата. 

РУО, 
професионални 
гимназии, 
Местни 
работодатели, 
Национално 
представителни 
организации на 
работодателите

, Община 
Шумен 

Месеци Март, 
Април, Май, 
Юни 

РУО, 
професионални 
гимназии, Местни 
работодатели, 
Национално 
представителни 
организации на 
работодателите, 
Община Шумен 

„Младежка трудова борса” 

 

 

Панорама на професионалното 
образование 

 

Консултации и презентации за 
кандидатстване в чужбина 

Дирекция 
„Бюро по 
труда” 

 

Регионално 
управление по 
образованието 

СНЦ „АлДоРа“ 

Месец Април Дирекция „Бюро по 
труда” 

 

Регионално 
управление по 
образованието 

СНЦ „АлДоРа“ 

Среща с гост-лектор на тема 
вълнуваща младите хора 

Интеракт клуб 
- Шумен 

Месец Юли Интеракт клуб - 
Шумен 

„Моята професия“ – кариерен форум 
и среща професионалисти 

Общински 
младежки 
съвет 

Месец 
Октомври 

Общински бюджет, 
приложение  
,,Младежки 
дейности и спорт“ 

Приоритет 2. Подобряване достъпа на информация и качествени услуги. 
Специфична цел 1: Улесняване на достъпа до качествени услуги за пълноценното 
личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с интересите и целите 
им. 

- Публично подпомагане и предлагане на достъпа до систематизирана информация.  
-  Организиране на национални и регионални информационни кампании. 

Инициативи, дейности Отговорни 
институции 

Времеви 
период 

Финансиране 

Безплатен достъп  до Интернет, ШУ„Епископ Целогодишно ШУ„Епископ 
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както и обучения за работа с 
безопасен Интернет  

Константин 
Преславски”, 
Културни 
институти, 
Народни 
читалища 

Константин 
Преславски”, 
Културни 
институти, 
Народни 
читалища,РБ „Ст. 
Чилингиров“ 

Разработване на проекти СНЦ „АлДоРа” Месец Януари СНЦ „АлДоРа” 

Организиране на информационна 
кампания за кандидатстване на 
младежки проекти по програмата за 
финансиране на младежки проекти в 
изпълнение на  „Стратегията за 
развитие на младите хора на 
територията на Община Шумен” 

Община 
Шумен  

Месеци Март, 
Април, Юни 
Юли, 
Септември – 2 
сесии 

Общински бюджет, 
приложение  
,,Младежки 
дейности и спорт“  

Цикъл срещи „Извън Чата“ СНЦ „АлДоРа” Месеци 
Април, Май, 
и Октомври  

Община Шумен, 

СНЦ „АлДоРа” 

Организиране на спортен ден - 
различни спортни занимания и 
привличане на млади хора от 
общината 

Община 
Шумен, ЦПЛР 
УСШ “Хан 
Крум” 

17 май -  
Международе

н ден на 
спорта 

Общински бюджет 

Летен лагер – информационен 
семинар на Градски ученически 
парламент 

Общински 
младежки дом 

Месец Юни Общински 
младежки дом  

Мотивационен семинар с Юли 
Тонкин насочен към ученици и 
студенти от град Шумен 

Roudtable 6 
Shumen 

Месец Март, 
Април 

Roudtable 6 Shumen 

Традиционна среща „Шумен в 
сърцето” – информационна 
неформална среща на ученици и 
студенти, които учат в страната и 
чужбина 

СНЦ „АлДоРа” Месец 
Декември 

СНЦ „АлДоРа” 

Коледна младежка среща  Общински 
младежки 
съвет 

Месец 
Февруари 

Общински бюджет, 
приложение  
,,Младежки 
дейности и спорт“ 

Приоритет 3. Насърчаване здравословния начин на живот. 
Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора. 
Специфична цел 2:  Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и 
превенция на негативни социални явления. 

Инициативи, дейности Отговорни 
институции 

Времеви 
период 

Финансиране 
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Тренинги за здравословен начин на 
живот с млади хора 

-Спортен ученически турнир 
„Спортът е здраве”; 

-„Празник на здравето” ученически 
концерт; 

-Кампании и конкурси по 
определени дати 1-ви декември 
ХИВ/СПИН, „Ваканция без риск”; 26 
юни Световен ден за борба с 
наркоманиите ; Дни за борба с 
тютюнопушенето и алкохолната 
зависимост” 

-Обучения и трениги  по определени 
дати ; 

- Интерактивни занятия; Арт-
работилници; Клуб „ Моето здраве”; 

- Информационни услуги – 
анонимно и безплатно консултиране 
и насочванe. 

Община 
Шумен ОЗЦ 
/съвместно с 
РЗИ и БЧК – 
Шумен 

 

 

ОЗЦ/ПИЦ 

 

 

 

ОЗЦ/ПИЦ 

 

 

Целогодишно 

 

Ноември 

Април 

 

Целогодишно,
Февруари, 
декември 
,юни юли, 
август 

Целогодишно 

 

Целогодишно 

 

Целогодишно 

 

Община 
Шумен,/ОЗЦ РЗИ 
и БЧК – Шумен 

ОЗЦ РЗИ и БЧК – 
Шумен 

 

 

ОЗЦ РЗИ и БЧК – 
Шумен 

 

ОЗЦ/ ПИЦ 

 

ОЗЦ/ ПИЦ 

 

ОЗЦ/ ПИЦ 

Оцеляване в планината: Подготовка 
на екипировка, работа с компас и 
карти, поход до Шуменско плато  
през пътеката на дивите кози 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Месец Януари Община Шумен 
СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

Организиране на общински 
ученически игри 

Дни на зимното предизвикателството 

Поход в зимни условия – скални 
ниши „Хан Крумови порти”, „Елдъз 
табия” 

22 февруари – Световен ден на 
скаутството 

Община 
Шумен и 
ЦПЛР УСШ 
„Хан Крум” 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Месец 
Февруари 

Община Шумен, 
ЦПЛР УСШ “Хан 
Крум” 

 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 
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Подготвяне на терен за засаждане на 
зеленчуци – „Дворни красоти”, 
опознаване на растителния свят и 
изработване на оранжерия 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Месец Март Община Шумен 
СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

Информационни кампании и 
демонстрация по първа помощ 

БМЧК Месеците 
Март, Май и 
Септември 

БМЧК 

„Да уловим сянката на времето” – 
изработване на слънчев и пясъчен 
часовник, „Ким” по пътеките на 
Шуменска област 

Еко-конкурс и еко-фиеста с 
участието на формации на Общински 
младежки дом - Шумен  

Пролетно почистване и освежаване 
на стрийт фитнес  площадките 

СНЦ Скаутски 
клуб 
“Мадарски 
конник” 

Градски 
ученически 
парламент 

Ротаракт клуб - 
Шумен 

Месец Април  

 

 

Община Шумен, 
Скаутски клуб 
„Мадарски 
конник” 

Общински 
младежки дом 

Ротаракт клуб - 
Шумен 

Мажоретен фестивал „Мадарски 
конник” 

„Мама, тати и аз” – да спортуваме 
заедно 

6 май – Скаутство в България 

Организиране на ученически 
спортни игри по футбол, волейбол, 
баскетбол, народна топка, шахмат, 
белот 

Община 
Шумен 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Градски 
ученически 
парламент 

Месец Май Община Шумен 

Община Шумен, 
СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник“ 

 

Общински 
младежки дом 

Поход „По стъпките на Ботев” 

Скално катерене 

„Макаронени чудеса” – готварство 

„Следотърсачите” – поход из 
Шуменско плато 

Водна Война 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

 

 

Градски 
ученически 
парламент 

Месец Юни Община Шумен 
СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

 

 

Общински 
младежки дом 

Проникване в пещера „Бисерна” – СНЦ Скаутски 
клуб 

Месец Юли Община Шумен 
СНЦ Скаутски 
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скално катерене 

„Щура лаборатория” – как 
природата, биологията и химията си 
взаимодействат 

„Мадарски 
конник” 

клуб „Мадарски 
конник” 

„Направи си бивак” 

Действия при бедствия и аварии 

„Пътят на светулките” – нощен 
поход 

„По следите на голямата мечка” – 
звездна приказка 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Месец Август Община Шумен 
СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

„Шумен Бяга“ – спортно състезание 

 

 

 „Великите готвачи” – І и ІІ част 

„Колелото на късмета” – 
развлекателна скаутска игра и Лагер 
за насърчаване здравословния начин 
на живот. 

Интеракт клуб 
– Шумен,   
Ротаракт и 
ГУП  

 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Месец 
Септември 

Интеракт клуб-
Шумен, Ротаракт 
и ГУП 

 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

Дни на предизвикателството 

 

Лекоатлетически крос „Златна есен” 

 

„Горски лабиринт” – поход, действия 
при бедствия и аварии 

Законът на джунглата 

Скаутска работилница 

Лагер за получаване на долекарска 
помощ 

ЦПЛР УСШ 
“Хан Крум” 

Община 
Шумен, ЦПЛР 
УСШ “Хан 
Крум” 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

 

 

 

Месец 
Октомври 

ЦПЛР УСШ “Хан 
Крум” 

Община Шумен, 
ЦПЛР УСШ “Хан 
Крум” 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

 

 

1 ноември – Ден на народните СНЦ Скаутски Месец Община Шумен 
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будители – опознавателна скаутска 
игра, макети на природни 
забележителности и сгради, „Едно, 
две, три възел завържи” 

Лагер за получаване на знания за 
изграждането на човешкото тяло и 
неговите възможности 

клуб 
„Мадарски 
конник” 

Ноември СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

Организиране на общински 
ученически игри 

 

„Веселите снежковци” – скаутски 
дейности 

Община 
Шумен и 
ЦПРЛ УСШ 
„Хан Крум” 

СНЦ Скаутски 
клуб Мадарски 
конник”  

Месец 
Декември 

Община Шумен 

 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

Приоритет 4. Превенция на социалното изключване на млади хора. 
Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 
положение. 

Инициативи, дейности Отговорни 
институции 

Времеви 
период 

Финансиране 

Инициативи с деца от институции; 
работилници и изнасяне на театрална 
постановка с цел социално 
приобщаване на младежите 

Община 
Шумен, 
организации 

Месеци 
Март и Юни 

Община Шумен 

Посещения на ЦНСТ в област 
Шумен 

БМЧК Месеци 
Март, Юни, 
Декември 

БМЧК 

Инициатива за възрастова 
толерантност между поколенията; 
изложба с фотоси и изработване на 
продукт за разпространение в 
Домове за възрастни хора 

Община 
Шумен, 
организации  

 

Месец 
Октомври 

Община Шумен  

 

 

Тренинги и обучения 
„Толерантност“ 

СНЦ „АлДоРа“ Месец 
Ноември 

СНЦ „АлДоРа“ 

Приоритет 5. Развитие на младежкото доброволчество. 
Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството 

Инициативи, дейности Отговорни 
институции 

Времеви 
период 

Финансиране 

Организиране и провеждане на 
информационни срещи за младите 
хора от общината за възможности за 
развитите, обучение, стаж, 

Община 
Шумен 

Целогодишно Община Шумен 
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квалификации и др. 

Провеждане на обучение на млади 
хора от общината по теми като 
доброволчество, лидерство, 
мотивация и др. от професионален 
обучител с издаване на сертификати 

Община 
Шумен 

Целогодишно Община Шумен 

Почистване и освежаване на терена 
около скаутския офис, както и самия 
офис 

Годишна среща на екипа за 
доброволчески дейности – изготвяне 
на план и стратегия  

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Месец 
Януари 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

Разчистване на пътя от 
телевизионната кула до 
Международния скаутски център – 
Шумен от клони и паднали дървета. 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Месец 
Февруари 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

„Почувствай природата” – изучаване 
на местните растителни и 
животински видове, както и тяхното 
картотекиране. 

Раздаване на дипляни с български 
стихове за деца 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Ротаракт клуб 
- Шумен 

Месец Март СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

Ротаракт клуб - 
Шумен 

„На лов за боклуци” – пролетно 
почистване на Международния 
скаутски център и Парк 
„Кьошковете” 

Великденска благотворителна 
кампания 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

БМЧК 

Месец Април СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

 

БМЧК 

„Помогни ми и ме научи да се 
справям сам” 

 

 

Стопанисване на двата паметника на 
Панайот Волов 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

 

Ротаракт клуб 
- Шумен 

Месец Май СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

 

Ротаракт клуб - 
Шумен 

Доброволчески инициативи СНЦ 
„АлДоРа“ 

Месец Май, 
Юни и 
Октомври 

СНЦ „АлДоРа“ 
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„Осинови животно” 

„Предай нататък – направи добро” 

 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Месец Юни СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

 

Раздаване на детски книжки и 
балони за празника на детето 

Ротаракт клуб 
- Шумен 

Месец Юни Ротаракт клуб - 
Шумен 

„Чуй гласът на младите” – стена с 
желания на младите 

12 август – Ден на 
предизвикателството  

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Месец 
Август 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

Ден на усмивката – раздаване на 
усмихнати личица 

Интеракт клуб 
- Шумен 

Месец 
Октомври 

Интеракт клуб - 
Шумен 

Доброволци фоторепортери – в 
помощ на шуменските медии 

„Сладки от сърце” – един сладък 
жест 

 „Подари усмивка” 

Благотворителен базар за стари 
книги – „Книга на тъмно“ 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

 

СНЦ 
„АлДоРа“ 

Месец 
Ноември 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

 

 

СНЦ „АлДоРа“ 

5 декември – Ден на 
доброволчеството 

 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник, БМЧК 

Месец 
Декември 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник”, БМЧК 

Раздаване на коледни подаръци за 
деца и ученици от град Шумен 

Roudtable 6 
Shumen 

Месец 
Декември 

Roudtable 6 Shumen 

Приоритет 6. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на 
таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора. 
Специфична цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на 
младежите 
Специфична цел:  Развитие на неформалното образование през свободното време за 
придобиване на полезни знания и умения 

Инициативи, дейности Отговорни 
институции 

Времеви 
период 

Финансиране 

Направа на хранилки за птици, 
солища за диви животни, Еко 
патрули, Работа по програма 
„Конференция на животните”, „На 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 

Целогодишно СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 
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лов за боклуци” и „Дневник на 
билките”, „Хвани въглеродния 
диоксид”, засаждане на дръвчета 

Работа по Световната програма за 
околна среда на Световното 
скаутско движение ( WOSM) 

Провеждане на арт фестивали, 
концерти организирани от млади 
хора - изява на различни таланти и 
показване на различни умения 

Инициативи, определени в 
годишните културни календари на 
всички културни институти и 
народни читалища на територията на 
Община Шумен 

конник” 

 

 

 

 

Община 
Шумен, ОМД 

Община 
Шумен, 
Културни 
институти, 
Народни 
читалища 

 

 

 

Община Шумен, 
Общински 
младежки дом 

 

Община Шумен, 
Културни 
институти, 
Народни читалища 

Отбелязване на Международния ден 
на думата „Благодаря“ 

Интеракт клуб 
- Шумен 

Месец 
Януари 

Интеракт клуб - 
Шумен 

Фотоконкурс „Сподели любов“ 

 

Интеракт клуб 
- Шумен 

Месец 
Февруари 

Интеракт клуб - 
Шумен 

Спектакли /премиери/ на Вокално-
театрална формация „АлДоРа“ 

СНЦ 
„АлДоРа” 

Месеци 
Февруари, 
Март и 
Ноември 

СНЦ „АлДоРа” 

 

Семинари, дискусии и обмен на идеи 
със сродни младежки формации в 
близки областни градове 

Градски 
ученически 
парламент 

Месец Март Общински 
младежки дом 

Поставяне на пиано на публично 
място в град Шумен 

Интеракт клуб 
- Шумен 

Месец март Интеракт клуб - 
Шумен 

„Обичаят в мен“  Интеракт клуб 
- Шумен 

Месец Април Интеракт клуб - 
Шумен 

 „Shumen wake up” – игри на 
Дионисий 

 

Градски 
ученически 
парламент 

Месец Май Общински бюджет, 
приложение  
,,Младежки 
дейности и спорт“ 

„Сподели опит“ Интеракт клуб 
- Шумен 

Месец Май Интеракт клуб – 
Шумен 
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Interakt Cup Интеракт клуб 
- Шумен 

Месец Юни Интеракт клуб - 
Шумен 

Национално състезание по 
дебатьорски форум 

Градски 
ученически 
парламент, 
Интеракт клуб 
и Ротаракт 

 

Месец 
Септември 

Общински бюджет, 
приложение  
,,Младежки 
дейности и спорт“ 

TEDxSHUMEN Roudtable 6 
Shumen 

Месец 
Октомври 

Roudtable 6 Shumen 

Отбелязване на Деня на народните 
будители 

Интеракт клуб 
- Шумен 

Месец 
Ноември 

Интеракт клуб - 
Шумен 

Quiz night – интелектуална игра за 
състезатели с бърз ум и логическо 
мислене 

Интеракт клуб 
- Шумен 

 

Месец 
Декември 

Интеракт клуб - 
Шумен 

 

Специфична цел:  Формиране  на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие в 
обществения живот 

Отбелязване с инициативи на 
различни Световни дни с 
обществено и социално значение 

Община 
Шумен, 
ШУ„Епископ 
Константин 
Преславски”, 
Културни 
институти и 
Народни 
читалища 

Целогодишно Община Шумен, 
ШУ„Епископ 
Константин 
Преславски”, 
Културни 
институти и 
Народни читалища 

„Разработване на проекти” - тренинг СНЦ 
„АлДоРА” 

Месец 
Януари 

СНЦ „АлДоРа” 

Младежка среща за обсъждане на 
новоприетата Стратегия за 
развитието на младите хора в 
Община Шумен 

Общински 
младежки 
съвет 

Месец 
Февруари 

Общински бюджет, 
приложение  
,,Младежки 
дейности и спорт“ 

Организиране на Местна младежка 
академия за гражданска активност и 
неформално образование 

 

 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник”, НМФ 

 

Месец Април СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

 

 

Организиране на среща с Община Месец Май Община Шумен, 
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представители на институциите – 
кмет, ресорен зам.-кмет, общински 
съветници, относно – „Младежки 
политики на местно ниво и подкрепа 
на сектора” 

 

„Работа в екип” - обучение 

 

Шумен 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

 

СНЦ 
„АлДоРа” 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

 

 

СНЦ „АлДоРа” 

Обучение на лидери за вълчета – І 
ниво 

Изпращане на скаути в Швеция 

Община 
Шумен, СНЦ 
Скаутски клуб 
„Мадарски 
конник” 

Месец Юни Община Шумен, 
СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

Обучения на лидери вълчета – ІІ 
ниво 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Месец Юли СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

Обучение по „Разработване на 
проекти и възможности за 
финансиране на младежки идеи и 
инициативи” 

„Шеметен Шумен“ 

Община 
Шумен, НМФ 

 

Интеракт клуб 
- Шумен 

Месец 
Август 

Община Шумен 

 

Интеракт клуб - 
Шумен 

„Неформалното учене” - обучение Община 
Шумен, НМФ 

Месец 
Октомври 

Община Шумен 

 

Общински консултативен съвет по 
въпросите за младежта – дейности и 
обучение 

Община 
Шумен, НМФ 

Месец 
Ноември 

Община Шумен 

Приоритет.7 Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони. 
Специфична цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, 
информация в малките населени места. 

Организиране и провеждане на 
информационни срещи за младите 
хора от общината в малките 
населени места, относно 
възможности за развитите, обучение, 
стаж, квалификации и др. 

Дейности по Програма „Глобални 

Община 
Шумен 

 

 

РБ „Ст. 

Целогодишно Община Шумен 
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Библиотеки” в РБ „Ст. Чилингиров” 
и в Народните читалища  

Чилингиров” Фондация „Бил и 
Мелинда Гейтс“  

Организиране на лагери – „Зимно 
пътешествие” – хижа Буздлужа; 
„Търсачи на желания”; „Капсула на 
времето”; Регионален лагер –скаути; 
Регионален лагер – скаути „Мисия 
приключения”; Лагер за повишаване 
креативността на младежи „Воден 
свят”; Лагер „Опознаване на 
Европа” – националности – 
България, Франция, Швеция, Белгия, 
Испания, Литва; Лагер „Оцеляване”; 
Лагер „Нощ под звездите”; 
Международно джабморе „Jota-joti” 

Община 
Шумен 

СНЦ Скаутски 
клуб 
„Мадарски 
конник” 

Лични вноски 

Месеци 
Януари - 
Декември 

Община Шумен 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник” 

Лични вноски 

Приоритет 8. Развитие на междукултурния и международен диалог. 
Специфична цел:  Популяризиране на човешките права и европейските институции: 

- Д 1: Информационни кампании съвместно с ЕИЦ – Европа Директно 
- Д 2: Техническа подкрепа от Община Шумен при разработване на проекти по 
Програма „ Еразъм+“ за младежки обмени или партньорства с младежи и 
младежки организации.  

Европейска доброволческа служба – 
Работа по дейности, обвързани със 
спецификата на програмата – Литва, 

Франция и Испания 

Информационни кампании по 
програмите за кандидатстване на 
Европейските фондове 

Еразъм +, 
КД1,EVS 

 

Община 
Шумен, РУО 
- Шумен  

Целогодишно СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник“ 

 

Община Шумен, 
РУО - Шумен 

„Малка свободна библиотека“ – 
стартиране на проект – изработване 
на печат, фондонабиране, 
брандиране на книги, 
популяризиране на идеята в 
социалните мрежи 

Община 
Шумен, СНЦ 
Скаутски 
клуб 
“Мадарски 
конник” 

Месеци 
Януари - 
Декември 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник“ 

„Ще ти помогна“ – програма 2018 

„Подай ръка“ – програма 2018 

„Отворени сърца“ – програма 

Община 
Шумен, СНЦ 
Скаутски 
клуб 
“Мадарски 
конник” 

Месец Март-
Май 

СНЦ Скаутски 
клуб „Мадарски 
конник“  

Регионална среща на тема „Младите 
хора в Европа 2020“ 

СНЦ 
„АлДоРа” 

Месец Март СНЦ „АлДоРа” 

Приоритет 9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.  
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 Специфична цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите 
хора 

- Д 1: Провеждане на информационна кампания за насърчаване активното участие 
на младите хора в превантивни програми и кампании. 

Изготвяне на информационни 
материали против насилието на хора 

 

 

 

„Национална програма за заетост и 
обучение на млади хора с трайни 
увреждания“ /в частта и успешно 
преминали курс за лечение за 
зависимост към наркотични 
вещества/ 

 

МКБППМН 
съвместно със 
Съд, 
Прокуратура, 
Полиция, 
Митница, 
РУО 

 

Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 

 

 

Целогодишно 

 

 

 

 

 

 

 

МКБППМН  

 

 

 

 

Дирекция „Бюро по 
труда“ 

 

 

Информационни кампании по 
превенция на HIV/СПИН за Деня на 
влюбените и световните Анти Спин 
дни 

БМЧК Месеци 
Февруари, 
Март и 
Декември 

БМЧК 

Провеждане на инициативи срещу 
агресията в училище 

СНЦ 
„АлДоРа“ 

Месец Април СНЦ „АлДоРа“ 

Изготвяне на информационни 
материали за подобряване 
информираността на родители и деца  
по отношение безопасността на 
децата. 

МКБППМН 

 

Месец Май МКБППМН 

 

Организиране на кампании за 
набиране на доброволци сред 
дискриминираните групи 

БМЧК Месеци Май 
и Септември 

БМЧК 

Спортен турнир „Спорт срещу 
дрога“ – футбол и волейбол 

МКБППМН Месец Юни МКБППМН 

 

 
 


