ОТЧЕТ
на годишен план за младежта на община Горна Малина за 2020 година
Приет от Общински съвет Горна Малина с решение № 43от протокол № 2/26.03.2021
І. Годишният план за младежта за 2020 година е приет с решение № 62 от 2020 г.
на Общински съвет Горна Малина и на основание чл. 15, ал. 3 и чл. 16 от Глава втора
на Закона за младежта.
В годишния план са залегнали 5 приоритети и специфични цели за провеждане
на общинската политика за младежта:
1. Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното,
общественото и кариерното развитие на младежта;
2. Дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и
житейска реализация;
3. Дейности за организация на свободното време;
4. Насърчаване на неформалното обучение;
5. Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.
Дейности в изпълнение на годишния план за младежта 2020 година
Поради въведеното извънредно положение в България за превенция на пандемията
COVID – 19 от 13 март до 13 май, а след това въведената епидемична обстановка, която
продължава и през 2021 г., бяха ограничи пътуванията, забраниха се посещенията на
културни мероприятия, затвориха се училищата, спортните зали и културните
институти. Бяха забранени със заповед на здравния Министър масовите изяви.
Младежите се обучаваха онлайн, виртуално общуваха, самостоятелно спортуваха.
Общественият и социалният им живот бе ограничен до минимум.
Единственото мероприятие, което бе проведено в общината, при спазване на всички
изисквания за безопасно общуване сред природата, бе ежегодния туристически поход
„По стъпките на Елин Пелин” на 18 юли - от Байлово до Манастирските пещери, на
което присъстваха 36 младежи от община Горна Малина и 15 младежи от други
общини.
Общината е подкрепила 6 зрелостници - отличници от СУ „Христо Ботев” – Горна
Малина с по 500 лв. (с решения на ОС Горна Малина) за шофьорски курс, категория
„В” за успешната им трудова и житейска реализация след завършване на средно
образование
Отпадналите от училище през 2019/2020 г. поради отсъствия са реинтегрирани в
системата на образованието в началото на учебната 2020/2021, с изключение на едно
момче от Априлово, на 14 г., което не желае да учи.
Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното,
общественото и кариерното развитие на младежта - няма
Дейности за организация на свободното време - няма
ІІ. Аналитична справка според разглежданите индикатори в Националната
стратегия за младежта 2010-2020 г.
Приоритет І. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие
на младите хора.
1.Млади хора, отпадащи от училище през учебната година 2019/2020 г. - няма

2. Завършили средно образование в СУ-Горна Малина 88, записали се във ВУЗ – 3.
Приоритет ІІ. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
Електронно приобщаване на младите хора в малките населени места и селски райони –
100% осигурено териториално покритие с интернет в населените места на територията
на община Горна Малина. Всички читалища имат компютърни конфигурации, 6 от тях
предлагат достъпност до информация, електронни услуги (търсене на работа,
попълване на автобиографии, молби, копиране на документи и принтиране), повечето
от тях разполагат с богат библиотечен фонд. От м. ноември 2019 г. в Горна Малина има
изградена WiFi мрежа в общинска администрация, на площада и в спортния комплекс.
Приоритет ІІІ. Насърчаване на здравословния начин на живот
Млади хора, практикуващи спортни дейности - На територията на общината има три
действащи спортни клуба. Системно занимаващи се млади хора до 29 годишна възраст
в направленията футбол, волейбол, лека атлетика, крикет и художествена гимнастика –
67. През 2020 г. почти не са имали отборни тренировки поради забрана.
Приоритет VІ. Повишаване на гражданската активност
Избирателна активност на младите хора в национални, местни и европейски избори –
участие в изборите за европейски парламент и в местните избори.
Приоритет VIII. Развитие на междукултурния и международния диалог - не
Приоритет IX. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
През 2020 год. МКБППМН не е разглеждала възпитателни дела.
Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора – не.
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