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ОТЧЕТ  

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

 

Младите хора и тяхната успешна професионална, социална и личностна реализация са 

важен приоритет на Община Габрово, предмет на целенасочена политика в работата на 

Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, осигуряване на конструктивен 

диалог между младежките организации и органите на местната власт за осъществяване на 

младежките дейности. 

Създаденият през 2012 г. Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта 

подпомага Кмета при провеждане на общинската политика за младежта и участва в процеса на 

вземане на решения, привличане на младежите в обществения живот и стимулиране на 

участието им в събития, свързани с техните интереси.  

В съответствие с Националната стратегия за младежта активното участие на младите 

хора цели да провокира интерес, ангажираност и дейно участие в обществения живот и израз на 

стремежа да се изгради по - демократично, всеобхватно и проспериращо общество.   

С решение № 5 от 29.01.2015 година на Общински съвет – Габрово е приет Общински 

план за младежта за 2015 г., в който са посочени приоритетите на младежката политика на 

общинско ниво и планираните дейности за постигане на целите му. В общинския план за 

младежта се залагат дейности, които вълнуват и въпросите, които стоят пред младите хора. 

През 2015 година са проведени 7 заседания на ОКСВМ. 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.  

В конкурсната процедура  по Програма Младежки дейности  на Община Габрово за 2015 

г. бяха подкрепени проектни предложения, в които планираните дейности са ориентирани към: 

 въвеждането на иновативни практики в сферата на младежките дейности; 

 креативност и иновативен подход за мотивиране на младите хора за активно 

включване в обществения живот;  

 стимулиране на предприемачеството и инициативността на младите хора; 

 предоставяне на възможности за изява на таланти в сферата на изкуството и 

културата; 

 разработване на механизми и създаване на възможности за пряко включване на 

младите хора в процесите на вземане на решения; 

 повишаване на компетенциите и уменията на младите хора, свързани с 

кариерното им развитие и трудова реализация; 

 изграждане на активна гражданска позиция по обществено значими проблеми на 

младите хора; 

 промотиране на здравословен начин на живот и стимулиране на физическата 

активност на младите хора; 

 активно включване на младежи в неравностойно положение в планираните 

дейности; 

 популяризиране и развиване на доброволчеството сред младите хора; 

Реализирането на дейности, заложени в проектните предложения беше в периода 01.05.2015 г. и 

приключи до 30.10.2015 г. 

 

В обявената конкурсна сесия бяха подадени 14 проекта. Съгласно Правилника за 

финансиране на проекти по Програма младежки дейности от проектите отпаднаха  шест, които 

не отговарят на посочените изискванията и не подлежат на оценяване,  класиране и съответно 

на финансиране от бюджета на община Габрово. 
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В съответствие с изискването, посочено в обявлението за конкурсната сесия на Програма 

Младежки дейности  на Община Габрово  за 2015 г., всяко проектно предложение, получило 

средна стойност под 60 точки, при оценяването, не подлежи на финансиране. Шест проекта, 

получиха над 60 точки и възможност за финансиране от бюджета за 2015 година на община 

Габрово, а именно проектите на: Народно читалище "Христо Смирненски 1949" – проект 

"IMPROV", Национална Априловска гимназия - проект "Гласът на нашите сърца", Сдружение 

"ИМКА" -  проект "Опознай и избери",  Народно читалище "Светлина 1927" с. Жълтеж -  

проект "Здрави, силни и активни в унисон с природата", Сдружение "Социален диалог 2001" – 

проект "Активни днес за успешно утре" и Сдружение "Обществен комитет "Васил Левски" – 

Габрово – проект „Дестинация Успех. П.К. 5300“. 

 по проект "IMPROV" беше създадена на студия за импровизационен театър. В 

дейностите, заложени в проекта бяха включени базисни обучения на участниците в проекта и 

изнасянето на представления в салона на читалището и в Национална Априловска гимназия. 

Това, което представиха на сцената младите артисти беше без предварително изготвен 

сценарии. 

 по проект "Гласът на нашите сърца" бяха записани и разпространени безплатно 

дискове със запис на текстове и есета, написани от ученици на Национална Априловска 

гимназия и публикувани в хуманитарния сборник "Денница" и запис на фолклорни песни, 

изпълнени от училищен хор към гимназията.  Дисковете бяха подарени на институции, 

работещи с деца и младежи. 

 по проект "Опознай и избери" беше предоставена възможност на младите хора да се 

запознаят с дейността на различни местни организации и институции, като придобият опит и 

умения за ориентиране в професионална среда  и да повишат познанията си за различни 

професии. Участващите младежи преминаха през 3 предварително разработени маршрути и се 

запознаха с месторазположението и дейността на различни местни организации и институции, 

придобивайки минимален опит при пребиваване в реална работна среда. Специфични цели на 

проекта: осигуряване на условия за ефективна комуникация между младите хора и 

представителите на различни организации, както и непосредствено общуване с работодателите; 

активизиране и мотивиране на младите хора за поемане на отговорност за своето личностно 

развитие, чрез опознавателна игра, консултации, обучения и доброволен стаж. 

Целевите групи бяха младежи на възраст 13-18 години с различен социален статус и на 

възраст 16-20 години, които нито работят, нито учат и нито са в някаква форма на обучение, 

демотивирани, при които липсва представа как да излязат от тази ситуация. 

 по проект "Здрави, силни и активни в унисон с природата" чрез иновативен начин 

беше промоциран здравословния начин на живот, зависимостта от природата и физическата 

активност сред младите хора и проява на креативност при ориентацията на начин на живот. 

 по проект"Активни днес за успешно утре" включените дейности бяха с цел 

изграждане на активна гражданска позиция по значими обществени проблеми,  насърчаване на 

здравословния начин на живот, като алтернатива на рисковото поведение и насърчаване на 

доброволчеството сред младежта.   

 по проект „Дестинация Успех. П.К. 5300“ бяха създадени поредица от видео 

портрети на предприемачи и техния бизнес в Габрово, като интервютата бяха изготвени от 

ученици от Национална Априловска гимназия, изучаващи журналистика. На младежите, 

участващи в проекта им беше предоставена възможност да запознаят с габровските фирми и с 

тяхното производство, като това ще им  спомогне да направят правилен избор за своето 

кариерно развитие. Интервютата са публикувани на www.biz.gabrovo.net под формата на видео 

книга озаглавена „Книга за Габровската индустрия“ от 21 век. Досегът с най-успешните 

предприемачи стимулира предприемачеството и инициативността на младите хора в Габрово, а 

също така развитие на техните журналистически и медийни компетенции и умения. 

По време реализиране на дейностите, заложени в проектните предложения, беше 

приложена  система за мониторинг и контрол и бяха проследени  в детайли постигането на 

заложените цели, както и  ефективността на разходваните финансови средства. 

На заседание на ОбС - Габрово на 29.01.2015 година беше взето решение средствата за 

финансиране на проекти по Програма Младежки дейности да бъдат размер на 20 000.00 лева.  

http://www.biz.gabrovo.net/
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Средствата за изпълнението на дейностите, заложени класираните от комисията 

проектни предложения беше в размер на 19 992.00 лева.  

От представените финансови отчети на участниците с проекти по Програма Младежки 

дейности са одобрени средства в размер на 19 818,29 лева. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА, НАСЪРЧАВАНЕ НА 

МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

 

ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЙНОСТ 

ПЕРИОД 

НА 

РЕАЛИЗИ

РАНЕ 

 

РЕЗУЛТАТИ 

 

 

БРОЙ 

УЧАСТНИЦИ 

ИМКА Габрово Предоставяне на 

информация, 

обучение и 

възможности за 

доброволчески 

стажове в 

рамките  на 

проект "Опознай 

и избери" 

5 май- 31 

октомври 

2015 г. 

На 100 младежи са 

предоставени консултации 

свързани с професионално и 

кариерно ориентиране и 51 

младжи са преминали през 

двудневни обучения 

обхващащи теми свързани с 

развитие  на личностни и 

организационни 

компетентности водещи към 

заетост, както и умения за 

ефективно взаимодействие с 

потенциални работодатели.      

Проведени са 2 издания на 

общоградската  игра „Опознай 

и избери”. Разработени са общо 

5  опознавателни 

маршрута.Привлечени са за 

участие 83 младежи, които са 

посетили над 30 обществени 

институции и  организации.               

Проведени са 2 кръгли маси с 

участието общо 39 младежи и 

на представители  на 10 

организации и институции;  

Проведени са поредица 

доброволчески стажове в 10 

институции и организации; 

Младежите са стажували 

сумарно 139 дни, като една 

значителна част от тях са 

стажували в повече от 3 

организации. 

В 

изпълнението 

на всички 

дейности по 

проекта бяха 

ангажирани 

еднократно и 

многократно 

над 130 

младежи от 14 

до 29 годишна 

възраст, както 

и 

представители  

на 30 

институции и 

организации ( 

ГТПП, Бюро по 

труда, музеи, 

общинкса 

администраци, 

областна 

администраци, 

НПО, кариерен 

център, 

регионална 

библиотека, 

РИО  на МОН 

и др.). 

Сдружение 

"Младежки форум 

21 век" 

Младежка 

информационна 

кампания 

16 май 

2015 г. 

Проведена кампания за 

запознаване на младите хора с 

техните трудови, социални и 

осигурителни права. 

над 120 

младежи 

Център за 

кариерно 

ориентиране - 

област Габрово. 

Информиране, 

консултиране и 

обучение на 

учениците от 1 

януари- 

декември 

2015 г. 

Запознаване с видовете 

професии и тяхната същност. 

ЦКО Габрово проведе 

обучения, информиране и 

Ученици от 1-

12 клас, 

родители, 

педагогически 
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Създаден по 

проект 

BG051PO001-

4.3.02 „Система за 

кариерно 

ориентиране в 

училищното 

образование” на 

Министерството 

на образованието 

и науката. 

до 12 клас от 

училища на 

територията на 

Област Габрово, 

техните 

родители и 

близки, учители 

и  специалисти 

от училищата. 

индивидуални консултации с 

ученици, родители и 

педагогически персонал от 

училищата на територията на 

Област Габрово. Проведени 

бяха още ученически форуми на 

училищно, общинско и 

областно ниво, срещи с 

неправителствени и бизнес 

организации.  

персонал, 

представители 

на общинска 

администраци, 

НПО и др. В 

обученията и 

дейностите  по 

информиране 

са взели 

участие 2648 

участници, а в 

индивидуалнит

е консултации- 

470. 

Център за 

обществена 

подкрепа -

Община Габрово 

Кариерно 

консултиране и 

професионално 

ориентиране 

целогодиш

но 

Индивидуални консултации с 

деца, младежи и родители 

относно видове професии, 

начини за търсене на работа, 

подготовка на документи и др. 

Деца, младежи 

и родители в 

риск - 33 

 

ПРИОРИТЕТ 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ. 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ  

 

 

ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

ДЕЙНОСТ 

ПЕРИОД 

НА 

РЕАЛИЗИ

РАНЕ 

РЕЗУЛТАТИ 
БРОЙ 

УЧАСТНИЦИ 

Център за 

обществена 

подкрепа, 

Общински съвет 

по наркотични 

веществаи 

МКБППМН към 

Община Габрово 

Разширяване на 

програмата 

,,Приеми ме на 

село”   

април - 

октомври 

2015 г. 

Включени  ученици и младежи 

от община Габрово в 

инициативата, разширяване 

броя на приемните села. 

Ученици и 

младежи от 

община 

Габрово и от 

страната - 70 

БЧК съвместно с 

Бедствен щаб към 

община Габрово 

Сили на 

основните 

съставни части на 

Единната 

спасителна 

система (ЕСС); 

Обектови щабове 

на „ МБАЛ „Д-р 

Тота Венкова” – 

Габрово и ПСОВ; 

Доброволни 

отряди на 

общините 

Габрово и Трявна, 

Младежки 

авариен екип – 

Габрово 

Областно учение 

„Шипка 2015”  

на тема 

“Дейност на 

органите на 

изпълнителната 

власт, силите за 

реагиране на 

единната 

спасителна 

система и 

комуникационно 

– информацион 

ната система по 

въвеждане на 

плановете, 

вземане на 

решения и 

действие на 

силите за 

18 юни 

2015 г.   

Проиграване и проверка на 

областния план за защита при 

бедствия в частта му: „Защита 

при земетресение”, действията 

при възникване на пожар в 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД 

– Габрово, реакциите на силите 

от Единната спасителна 

система (ЕСС) при химическа 

авария и готовността на 

общините за провеждане на 

временно извеждане и 

евакуация на застрашено 

население;повишаване 

знанията, уменията и 

практическите навици на 

участниците по оповестяване, 

събиране на информация, 

подготовка на предложения за 

организация на НАВР; 

служители от 

институциите и 

доброволци-

психолози към 

ОС на БЧК – 

Габрово 
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провеждане на 

неотложни 

аварийно – 

възстановителни 

работи при 

възникване на 

земетресение, 

пожар и 

инцидент с 

опасно 

химическо 

вещество в 

обекти от 

критичната 

инфраструктура” 

подобряване и 

усъвършенстване 

координацията и практическите 

умения на органите за 

управление и силите от 

Единната спасителна система 

(ЕСС) за провеждане на НАВР 

и да се отработят въпросите на 

взаимодействие със средствата 

за масово осведомяване при 

информиране на населението 

при извънредни ситуации. 

Сдружение 

"Младежки форум 

21 век" в 

партньорство с 

НЧ "Бъдеще сега" 

Информационна 

и обучителна 

кампания. Акция 

"Дай пример и 

спаси 

природата" 

25 юли 

2015 г. 

Проведена кампания в м. Узана 

за повишаване екологичната 

култура и гражданска активност 

на младите хора, за изграждане 

на компетенции и ангажираност 

на младите хора в България за 

застъпничество и активно 

гражданство в сферата на 

устойчивото развитие и 

подкрепа за местните 

общности. 

над 100 

младежи 

Сдружение 

"Младежки форум 

21 век" и КНСБ 

Национален 

фотоконкурс и 

фотоизложба 

"Лицето на 

труда" 

24-25 юли 

2015 г. 

Представена фотоизложбата на 

КНСБ и Сдружение "Младежки 

форум 21 век" "Лицето на 

труда" в Габрово. 

младежи 

ИМКА Габрово Предоставяне на 

младежка 

информация, 

консултации и 

обучения, в 

рамките  на 

дейността  на 

МИКЦ Габрово 

1 януари - 

15 ноември 

2015 г. 

Предоставена е различна по 

характер  младежка 

информация, като директно и 

индиректно; 

Психологически консултации  

на подрастващи и младежи и  

на млади родители; 

Консултации в рамките  на 

свободна зона и  кариерно  

консултиране;  

Обучени са подрастващи и 

младежи по различни теми, 

свързани с личностно развитие, 

работа в екип, ефективно 

общуване, подготовка  на 

младежки проекти и 

инициативи и др. 

В 

изпълнението 

на всички 

дейности по 

проекта -

директно 

ангажирани 

еднократно и 

многократно 

над 2000 

младежи от 14 

до 29 годишна 

възраст, с 

различни 

потребности и 

различен опит,  

както и 

представители  

на 10 младежки 

групи и 

организации, 

институции и 

др. 
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Студио 

„IMPROV” 

Фестивал 

„Патиланско 

царство” – зала 

Възраждане 

 

„Благотворителе

н базар в НАГ” 

 

 

„Коледен 

концерт” в НЧ  

"Зора 1872” кв. 

Нова Махала и 

НЧ "Христо 

Смирненски 

1949" 

26 

септември 

2015 г. 

 

 

28 

октомври 

2015 г. 

 

18 - 26 

декември 

2015 г. 

Развиване на творческите и 

презентативни  умения чрез 

представяне на развлекателна 

програма 

ученици и 

младежи  - 256 

Младежка 

Театрална Студия 

„Гаргара“ 

„Национално 

честване на 3 

март” – 

поетична 

композиция на 

връх Шипка 

„Благовещене” – 

възстановка в 

АИР „Боженци” 

3 март 

2015 г. 

 

 

 

 

25 март 

2015 г. 

Развиване на творческите и 

презентативни  умения чрез 

представяне на развлекателна 

програма. 

 

 

Представяне на  народни 

обичай и запознаване с 

националните традиции 

ученици и 

младежи  - 300 

Младежка 

Формация 

„Фолклорен дух“ 

„Трифон 

Зарезан”- с 

Козирог 

 

„Цветница” – с. 

Стоевци 

„Лазаровден” с. 

Гарван      

„Фолклорна 

вечер на Клуба 

на Будителите"                                                                        

14 

февруари 

2015 г. 

 

5 април 

2015 г. 

19 април 

2015 г. 

 

30 април 

2015 г. 

Представяне на  народни 

обичай и запознаване с 

националните традиции 

деца, ученици, 

младежи  и 

възрастни от 

селата - 600 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества 

Консултации по 

проблемите на 

наркотиците и 

наркозависимост

ите 

целогодиш

но 

Индивидуални консултации с 

деца, младежи и родители по 

проблемите на зависимостите 

Деца, младежи 

и родители в 

риск -25 

 

ПРИОРИТЕТ 3.НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ 

 

ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЙНОСТ 

ПЕРИОД 

НА 

РЕАЛИЗИ 

РАНЕ 

РЕЗУЛТАТИ 
БРОЙ 

УЧАСТНИЦИ 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества, 

Младежки съвет 

по наркотични 

вещества и  

Провеждане на 

тренинги, 

дискусии и 

прожекции на 

филми 

целогодиш

но 

Превенция употребата на 

наркотици по разработената от 

ПИЦ – Габрово програма 

„Информираният избор”, по 

метода "Връстници обучават 

връстници", по покана от 

учебните ръководства за 

Ученици от 5-

12 клас - 355 
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посещение и работа в часа на 

класа 

Център за 

обществена 

подкрепа- 

Община Габрово 

Провеждане на 

тренинги, 

дискусии, 

творчески 

работилници и 

прожекции на 

филми 

целогодиш

но 

Социално- групова работа по 

актуални социални проблеми, 

по покана от учебните 

ръководства за посещение и 

работа в часа на класам Арт-

ателие; Изнесени творчески 

работилници в ЦНСТДМУ 

Ученици от 5-

12 клас и 

младежи- 

потребители на 

социална 

услуга 

ЦНСТДМУ - 

235 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества, 

Младежки съвет 

по наркотични 

вещества, Център 

за обществена 

подкрепа- 

Община Габрово 

Кампания във 

връзка с 14 

февруари – Св. 

Валентин и 

Трифон Зарезан. 

февруари 

2015 г. 

Кампания във връзка с 14 

февруари – Св. Валентин и 

Трифон Зарезан - "Любовен 

кръговрът" в МОЛ Габрово 

Ученици и 

младежи от 

община 

Габрово и 

доброволци от 

МСНВ - 15 

ИМКА Габрово Дни  на спорта и 

здравословния  

начин на живот 

 Април 

2015 г. 

Осъществени са  две занимания 

под формата  на младежки игри 

в ПМГ 

50 младежи  

участваха в 

младежки 

спортни игри в 

ПМГ в дните  

на спорта и 

здравословния  

начин на 

живот.  

БМЧК, ДАИ и 

АРА – Мотор 

спорт. 

Мероприятия 

посветени на 

пътната 

безопасност в 

Професионална 

техническа 

гимназия „Д-р 

Никола 

Василиади“ – гр. 

Габрово.  

7 май 

2015г. 

Участниците преминаха през 

три пункта - решаване на 

листовки, първа долекарска 

помощ, представяне на 

състезателен автомобил, учебен 

автомобил и мотоциклет. 

Членове на Младежки авариен 

екип – Габрово демонстрираха 

оказване на първа долекарска 

помощ на трима пострадали 

при пътно-транспортно 

проишествие. Участниците 

имаха възможност да изпробват 

уменията си  за прилагане на 

кардио-пулмонална 

ресусцитация. 

ученици от 

всички средни 

училища на 

територията на 

Община 

Габрово 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества 

Организиране и 

провеждане на 

информационна 

среща по 

проблемите на 

наркоманиите и 

дизайнерските 

наркотици. 

март 2015 

г. 

Организиране и провеждане на 

информационна среща с 

Веселина Божилова, 

ръководител на Асоциация 

"Майки срещу дрогата" и д-р 

Иван Добринов, завеждащ на 

отделението по наркомании в 

психиатричната клиника в 

Раднево. 

Деца, младежи 

и родители в 

риск, 

учениците от 

ПМГ "Акад. 

Иван Гюзелев" 

- 80 
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БМЧК Инициативи в 

четирите 

общини на 

област Габрово 

на доброволците 

на БМЧК – 

Габрово по 

повод на   

Световния ден за 

борба със 

СПИН. 

Кампания под 

мотото "Нулева 

СПИН стигма, 

нулева 

дискриминация". 

В Севлиево 

кампанията в 

СОУ „Васил 

Левски” 

премина под 

мотото 

„Прегърни ме”. 

1 декември 

2015г. 

На специално обособена видео 

стена в МОЛ Габрово беше 

презентирана информация 

свързана с проблемите на 

ХИВ/СПИН, доброволците 

раздаваха информационни 

материали и презервативи. 

Проведе се тренинг на тема 

„Какво знаем и какво не знаем 

за СПИН”, на който 

участниците под формата на 

игри повишиха знанията си по 

темата. Презентации, раздаване 

на информационни материали, 

викторини и попълване на 

анкети  

клубовете на 

БМЧК в 

Национална 

Априловска 

гимназия, ПГТ 

„Пенчо Семов” 

– Габрово, ПГИ 

„Рачо Стоянов” 

и СОУ 

„Максим 

Райкович” – 

Дряново, СОУ 

„П.Р. 

Славейков” – 

Трявна и СОУ 

„Васил Левски 

Севлиево”. 

Център за 

обществена 

подкрепа и 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества 

Кампания във 

връзка с 26 юни 

– Световен ден 

за борба с 

наркоманиите 

юни 2015 г. Кампания във връзка с 26 юни – 

Световен ден за борба с 

наркоманиите - организиране 

на спортен празник по спортно 

ориентиране с тематична карта 

и флашмоб 

Ученици и 

младежи от 

община 

Габрово и 

състезатели от 

клуб по 

спортно 

ориентиране 

"Узана" - 65 

БМЧК Програма 

"Партньори за 

социална 

промяна" -

изнасяне на 

лекции, 

свързани с 

психосоциалната 

подкрепа и 

менталното 

здраве. 

през 

учебната 

2014/2015 

г. 

В Община Габрово са 

проведени лекции в 4 

паралелки от ОУ „Ран 

Босилек”;  в 4 паралелки от НУ 

„Васил Левски” ; в 5 паралелки 

от СОУ „Райчо Каролев”; в 7 

паралелки от ПМГ „Акад. Иван 

Гюзелев” и в 5 паралелки от  

Национална Априловска 

Гимназия  

Доброволци на 

БМЧК и 

ученици от 

училищата 

Сдружение 

"Социален 

диалог" 

Информиране, 

консултиране и 

обучение на 

учениците от 1 

до 12 клас от 

училища на 

територията на 

Област Габрово, 

техните 

родители и 

близки, учители 

и  специалисти 

януари- 

декември 

2015г. 

Проведени 3 областни 

кампании: 

14.02.2015 г. 

17.05.2015 г. 

01.12.2015 г. 

Млади хора 

във възрастова 

група 12-28 

години с 

рисково 

поведение и 

такива, които 

са застрашени 

от инфектиране 

със сексуално 

предавани 

инфекции. 
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от училищата. 

Общинският 

съвет по 

наркотични 

вещества към 

Община Габрово, 

съвместно с Клуб 

по спортно 

ориентиране 

„Узана”, БМЧК – 

Габрово, ЦОП 

към Община 

Габрово и ИМКА 

– Габрово 

На 26 юни, по 

повод Световния 

ден за борба със 

злоупотребата и 

незаконния 

трафик на 

наркотици, 

Общинският 

съвет по 

наркотични 

вещества към 

Община 

Габрово, 

съвместно с 

Клуб по спортно 

ориентиране 

„Узана”, 

организира 

спортен празник 

под надслов 

„НАМЕРИ 

ВЕРНИЯ ПЪТ” 

26 юни 

2015 г. 

Проведено демонстративно 

състезание по ориентиране, с 

участието на деца и младежи от 

спортния клуб. 

Доброволците от БМЧК 

организираха Cup song – 

изпълнение на нашумялата 

песен на Ана Кендрик с 

пластмасови чаши в подкрепа 

на младите хора и на борбата с 

наркоманиите. 

доброволци на 

БМЧК и 

ученици от 

училищата 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества 

Кампания във 

връзка с 26 юни 

– Световен ден 

за борба с 

наркоманиите 

юни 2015г. Организиране на театралана 

постановка "Спасителят" на 

театрална формация "Уличната 

банда", целево за ученици с 

проблемно поведение от 

средните учебни заведения. 

Ученици и 

младежи от 

община 

Габрово и 

състезатели от 

клуб по 

спортно 

ориентиране 

"Узана" 

Скаутски 

туристически 

клуб 

Пешеходен 

поход от Шипка 

през Соколски 

манастир до 

Габрово  

 3 март 

2015 г. 

Участие в тържествата по повод 

на Националния празник 

ученици и 

младежи 

Скаутски 

туристически 

клуб 

Поход до х. Рай 

и Райското 

пръскало  

27-28 юни 

2015 г. 

Запознаване с природните 

забележителности и 

придобиване на умения за 

планинско ориентиране 

ученици и 

младежи 

Скаутски 

туристически 

клуб 

ХVІІ седмица за 

автотолерант 

ност  

16 - 23 

септември 

2015 г. 

Запознаване с правилата за 

движение на пешеходците, 

колездачите и водачите на МПС 

ученици и 

младежи 

Скаутски 

туристически 

клуб 

Излет до връх 

Исполин за 

посрещане на 

зимата 

5-6 

декември 

2015 г. 

Запознаване с природните 

забележителности и 

придобиване на умения за 

планинско ориентиране 

ученици и 

младежи 

БМЧК Акция за 

раздаване на  

минерална вода 

на минувачите в 

21 юли 

2015 г.  

За целта е обособена шатра на 

сянка, където освен чаша 

студена вода, на хората е 

предоставена възможност да 

обслужени над 

500 души.  
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централната 

градска част 

поради високите 

температури, 

организирана от 

доброволците на 

БМЧК – Габрово  

проверят стойностите на 

кръвното си налягане. 

БМЧК – Габрово, 

ИМКА – Габрово 

и Регионална 

здравна 

инспекция – 

Габрово 

Информационна 

кампания 

„Обичай 

безопасно”, 

организирана от 

доброволците на 

БМЧК – Габрово 

в партньорство с 

доброволците на 

ИМКА – 

Габрово и 

Регионална 

здравна 

инспекция – 

Габрово. 

14 

февруари 

2015 г. 

На шатра разположена в 

централната градска част се 

предлагаха информационни 

материали и презервативи, 

доброволците подаряваха 

изработени от тесто и хартия 

сърца и малки подаръчета. 

Гражданите имаха възможност 

да споделят своите мисли за 

любовта на тематично табло и 

да си направят снимки. 

БМЧК – 

Габрово, 

ИМКА – 

Габрово и 

Регионална 

здравна 

инспекция – 

Габрово 

БМЧК Кампания по 

повод на 

Международен 

ден без 

тютюнопушене- 

в централната 

градска част 

експерти от РЗИ 

– Габрово,  

съвместно с 

доброволци от 

БМЧК Габрово 

проведоха 

използване на 

безплатен 

онлайн 

инструмент 

iCoach за 

отказване на 

цигарите 

основан на 

задълбочени 

научни 

изследвания и 

клиничен опит 

на психолози и 

комуникационни 

експерти, както 

и измерване 

съдържанието на 

въглероден 

оксид в 

издишвания 

19 ноември 

2015 г. 

Доброволците раздаваха 

инфорамционни материали и 

демонстрираха как работи он 

лайн платформата.„Екс 

пушачите са неудържими” е 

мотото  под което премина 

кампанията в период 30 

октомври – 19 ноември 2015г. – 

Международен ден без 

тютюнопушене 

Доброволците 

на БМЧК – 

Габрово и 

Регионална 

здравна 

инспекция – 

Габрово 
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въздух и нивото 

на 

карбоксихемогл

обин.  

БМЧК и от РЗИ – 

Габрово. 

Дейности, 

свързани с 8-ми 

ноември,  

Европейски ден 

на 

здравословното 

хранене и 

готвене, в ОУ 

„Цанко 

Дюстабанов” – 

Габрово, 

доброволци на 

БМЧК – Габрово 

организираха 

„здравословно 

междучасие” и 

здравословни 

ателиета 

„Зеленчуци, 

който не яде...” в 

подготвителна 

група на детска 

градина 

„Радост”, база 1.  

 

 

 

 

 

Повод за 

инициативата на 

Национална 

седмица за борба 

със 

затлъстяването 

доброволците на 

БМЧК – 

Габрово, 

Михаела Конова 

и Мануела 

Бояджиева  

изнесоха  лекция 

на тема 

„Здравословно 

хранене”  

Изнесена лекция 

по темата 

„Здравословно 

хранене”   

23 и 30 

ноември 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 декември 

2015 г. 

 

 

 

 

3 декември 

2015г. 

Под формата на игри  и 

рисуване децата се научиха да 

различават здравословните от 

нездравословните храни и се 

запознаха с нормите и 

правилата за здравословен 

начин на живот. Акцентирано 

беше върху ползата от 

плодовете и зеленчуците и 

техните полезни качества. 

Всяко дете получи учебно 

помагало „Здравословно 

хранене”.  

Децата се запознаха с 

понятието за зравословно 

хранене, хранителните 

вещества които съдържа 

храната, ролята на витамините 

и полезни съвети, за това как да 

се хранят здравословно. В края 

на лекцията всяко от тях 

изготви примерно меню за дете, 

което спортува, така, че то да се 

чувства добре и да има енергия. 

Децата получиха брошури „Да 

се храним здравословно”, които 

да занесат на техните родители 

да насочат вниманието им към 

темата. 

Основния акцент беше поставен 

върху нарушения на 

хранителното поведение и 

съвременните изисквания за 

здравословно хранене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците получиха 

информационни материали 

предоставени от РЗИ – Габрово. 

Доброволците 

на БМЧК – 

Габрово и 

ученици  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ученици от 

ОУ „Христо 

Ботев”, 

посещаващи 

СИП „Здраве” 

Общински съвет 

по наркотични 

Организиране и 

провеждане на 

декември 

2015г. 

Организиране на театралана 

постановка "Спасителят" на 

Младежи в 

риск, 
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вещества и 

МКБППМН 

превантивна 

театрална 

постановка 

"Спасителят" 

театрална формация "Уличната 

банда", целево за ученици с 

проблемно поведение от 

средните учебни заведения. 

доброволци от 

МСНВ - 400 

МКБППНМ Специализирано 

обучение на 

членове на 

комисията, 

обществени 

възпитатели и 

педагогически 

съветници на 

тема „Превенция 

на виртуално и 

реално насилие 

чрез 

интерактивни 

методи в 

училище“.  

март  

2015 г. 

Методиката за апробиране с 

всички възрастови групи, 

приложима в над 80 училища в 

страната. Наръчниците са 

разработени от Асоциация 

„Родители“ и Фондация 

„Приложни изследвания и 

комуникации“. Методологията 

включва 2 наръчника с общо 44 

подробно разработени теми с 

времева рамка, ясни 

инструкции и допълнителни 

материали за учителите и 

обучителите. 

  

МКБППНМ и 

Център за 

обществена 

подкрепа 

Специализирано 

обучение на 

тема: 

„Специализиран

и подходи за 

работа с юноши 

с проблемно 

поведение“ с 

лектор д-р 

Златка Михова 

/доктор по 

психология, 

детски клиничен 

психолог и 

семеен 

психотерапевт/.  

април 2015 

г. 

Запознаване с добри практики и 

възможността за решаване на 

проблемите на деца с 

проблемно поведение 

педагогически 

съветници, 

учители, 

специалисти, 

работещи с 

деца 

Център за 

обществена 

подкрепа- 

Община Габрово 

Провеждане на 

тренинги, 

дискусии, 

творчески 

работилници и 

прожекции на 

филми 

целогодиш

но 

Социално- групова работа по 

актуални социални проблеми, 

по покана от учебните 

ръководства за посещение и 

работа в часа на класам Арт-

ателие; Изнесени творчески 

работилници в ЦНСТДМУ 

Ученици от 5-

12 клас и 

младежи- 

потребители на 

социална 

услуга 

ЦНСТДМУ - 

235 

 

ПРИОРИТЕТ 4. РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЙНОСТ 

ПЕРИОД 

НА 

РЕАЛИЗИ 

РАНЕ 

РЕЗУЛТАТИ 
БРОЙ 

УЧАСТНИЦИ 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества, 

Младежки съвет 

по наркотични 

Организиране и 

провеждане на 

кампания във 

връзка с Първа 

пролет с 

март 2015 

г. 

Организиране и провеждане на 

Общински пролетен конкурс и 

кампания "Първа пролет" в 

центъра на града и партниращи 

институции (Областна 

Ученици и 

младежи от 

община 

Габрово и 

доброволци от 
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вещества участието на 

доброволци от 

МСНВ и 

клиенти на ЦОП 

към Община 

Габрово. 

администрация, регионална 

библиотека и др.) 

МСНВ и 

клиенти на 

ЦОП  - 12 

БМЧК 

отдел „Закрила на 

детето” към 

дирекциите за 

социално 

подпомагане в 

Габрово и 

Севлиево 

В съответствие 

със стратегията 

на БЧК до 2020 

г. за подкрепа на 

най-уязвимите 

групи в 

условията на 

финансова 

криза, бяха 

предоставени 

средства за 

хранителни 

пакети на деца в 

риск.  

11 декеври 

2015 г. 

Пакетите са на стойност 10 лв. 

и съдържат здравословни и 

подходящи продукти за 

конкретната целева група. В 

област Габрово бяха 

подпомогнати  200 деца от 

четирите общини /съответно 

Габрово и Севлиево по 60 деца, 

Дряново и Трявна по 40/.  

Доброволци на 

БМЧК 

предоставиха 

хранителните 

пакети на 15 

деца, 

потребители на 

Център за 

обществена 

подкрепа към 

SOS детски 

селища  - 

Габрово. 

Деца в риск от 

социално слаби 

семейства, 

сираци, 

полусираци и 

инвалиди от 

четирите 

общини на 

Област 

Габрово. 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества и 

Център за 

обществена 

подкрепа 

Организиране и 

провеждане на 

кампания във 

връзка с 

Великденските 

празници 

март- 

април 2015 

г. 

Организирани работилници за 

изработване на великденски 

сувенири от клиенти на ЦОП и 

доброволци от МСНВ и 

продажба на изработените 

изделия на базари, с 

благотворителна цел 

Клиенти на 

ЦОП и 

доброволци - 

45 

БМЧК Малчуганите от 

втора група 

„Звездобройци” 

на ЦДГ 

„Слънце”, 

заедно с девет 

доброволци на 

БМЧК – 

Габрово, се 

учиха на 

доброволчество 

и 

благотворително

ст.  

 

Посещение на 

Дневния център 

и забавления с 

боядисване на 

07 април 

2015 г.  

 

 

  

 

 

09 април 

215 г. 

Малки и големи боядисаха яйца 

по повод предстоящите 

Великденски празници, за 

своите приятели от Дневен 

център за деца и младежи с 

увреждания. 

Доброволците на БМЧК -  

Габрово подариха на децата с 

увреждания картички, които 

бяха изработени на кампанията 

проведена на Цветница,  с 

пожелания за светли празници.  

Малчуганите от  втора група 

„Звездобройци” на ЦДГ 

„Слънце” изпълниха интересна 

музикално-артистична 

програма. 

Продължаване на Акцията пред 

пунктовете на млечната кухня в 

доброволци на 

БМЧК – 

Габрово - 18 
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декоративни 

яйца и игра на 

щафетни и 

логически игри 

за създаване на 

доброто 

настроение на 

всички 

участници.  

града с  раздаване на 

Великденски яйца на майките с 

послание да възпитават децата 

си в духа на благотворителност. 

РЗИ, съвместно с 

БМЧК 

Фондонабирател

ни кампании - 

По повод 

големият 

християнски 

празник – 

Гергьовден и 

ден на 

храбростта и 

българската 

армия – 6 май, 

доброволците на 

БМЧК – Габрово 

организираха 

фондонабирател

на кампания в 

подкрепа на 

военноинвалиди 

и 

военнопострадал

и от област 

Габрово.  

 

По повод 

големия 

християнски 

празник 

„Успение на 

Пресвета 

Богородица”, 

доброволците на 

БМЧК – Габрово 

организираха 

фондонабирател

на кампания в 

подкрепа на деца 

сираци и 

полусираци от 

гр. Габрово 

6 май 2015 

г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 август 

2015 г. 

Пред християнските храмове в 

четирите общини бяха събрани 

500 лв. , използвани за 

закупуване на хранителни 

пакети, които бяха 

предоставени на крайно 

нуждаещи се членове на 

Дружество „Военноинвалид” – 

Габрово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупени учебни помагала за 

деца сираци и полусираци от гр. 

Габрово, с които бяха зарадвани  

на първия учебен ден. 

Събраните средства са в размер 

на 738 лв – подпомогнати 19 

деца. 

доброволците 

на БМЧК – 

Габрово - 40 

БМЧК Областното 

състезание на 

Ученическите 

екипи по първа 

помощ към БЧК, 

организирано в 

градинката 

18 юни 

2015 г.  

Участниците преминаха през 

три практически пункта /битов 

инцидент, земетресение, 

катастрофа и инцидент в 

гората/ и един теоретичен . 

Отборите трябваше да покажат 

своите умения за оказване на 

Доброволците 

на БМЧК – 

Габрово - 80 
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между РБ 

„Априлов – 

Палаузов” и 

Драматичен 

театър „Рачо 

Стоянов” – 

Габрово с 

участие  на 

победителите от 

проведените 

Общински 

състезания.  

първа помощ на пострадали в 

безсъзнание,  при изгаряне, 

ухапване, асматичен пристъп и 

силно кръвотечение от главата.     

Безспорен победител стана 

отбора на ПМГ „Акад. Иван 

Гюзелев”, който ще вземе 

участие в Националното 

състезание на УЕПП, от 5 до 7 

юни в с. Лозен.На второ място 

се класира УЕПП при ОУ 

„проф. П.Н. Райков” – Трявна, а 

на трето място – СОУ „Васил 

Левски” – Севлиево.Основна 

задача за работата на Български 

младежки Червен кръст е 

обучението на деца за 

придобиване на умения за 

оказване на първа помощ. 

Ключово за постигане на тази 

цел е поддържането и 

развиването на Ученическите 

екипи по първа помощ.  

Общински съвет 

по наркотични 

вещества и 

Център за 

обществена 

подкрепа 

Организиране и 

провеждане на 

кампания за 1-ви 

юни  

май - юни 

2015 г. 

Организиране и провеждане на 

детски празник в централния 

парк на града. 

Деца   и 

младежи 

доброволци от 

МСНВ и 

клиенти на 

ЦОП - 5 

Сдружение 

"Младежки форум 

21 век" в 

партньорство с 

НЧ "Бъдеще сега" 

Дискусионен 

форум "Ролята 

на младите хора 

за развитие на 

екологичното 

образование и 

устойчивото 

развитие на 

местните 

общности в 

България" 

24-25 юли 

2015 г. 

Представени резултатите от 

реализирането на дейностите в 

рамките на проект 

„Екологичното образование на 

младите хора - мост към 

устойчиво развитие на местните 

общности“, както и препоръки 

и мерки за повишаване 

качеството на екологичното 

образование в България.  

 70 младежи,  

представители 

на държавни, 

общински 

структури и 

младежки 

организации, 

експерти.  

ИМКА Габрово Предоставяне на 

обучения, 

консултации, в 

рамките  на 

дейността  на 

МИКЦ Габрово   

1-15 

ноември 

2015 г. 

Предоставяна е информация  и  

над 50  индивидуални и 

групови консултации, както и 8 

еднодневни и двудневни 

обучения за развитие  на 

капацитета  на ученически 

съвети  на НАГ, на ПМГ в 

Габрово,  и др. Предоставяни са 

консултации и обучения за 

повече от 300 младежки 

работници, младежки лидери и 

др. 

Представители  

на ученически 

съвети, 

младежки 

групи и 

организации са 

информирани, 

консултирани и 

обучавани в 

различни по 

продължително

ст и 

съдържание 

форми. 

Подкрепено е 
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развитието на 

капацитета на 4 

ученически 

съвета,  една 

неформална 

група в 

училище; 

екипът  на МЦ 

Севлиево; 

представители 

на сдружение 

"Социален 

диалог", 

младежки 

представители 

от БМЧК, 

МСНВ към 

ОбСНВ и 

новосъздадени

я 

доброволчески 

клуб "Ядрото" 

в НАГ и  др. 

Център за 

обществена 

подкрепа- 

Община Габрово 

Организиране и 

провеждане на 

кампания във 

връзка с Деня на 

християнското 

семейство  с 

участието на  

клиенти на ЦОП 

към Община 

Габрово. 

ноември  

2015 г. 

Организиран  празник за Деня 

на християнското семейство с 

участието на семейства- 

клиенти на ЦОП 

9 семейства- 30 

участници 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества, 

Младежки съвет 

по наркотични 

вещества и 

Центъра за 

обществена 

подкрепа пти 

Община Габрово 

Организиране и 

провеждане на 

кампания във 

връзка с  Коледа 

с участието на 

доброволци от 

МСНВ и 

клиенти на ЦОП 

към Община 

Габрово. 

ноември - 

декември 

2015 г. 

Организиране и провеждане на 

кампания "Коледни внучета", 

дарителска кампания за нови 

коледни сувенири и украса, 

посещение в домовете на 

възрастни хора от града, 

клиенти на социалния патронаж 

и възрастни хора, участвали в 

кампанията "Приеми ме на 

село". 

Доброволци от 

МСНВ и 

възрастни хора 

- 20 

Център за 

обществена 

подкрепа 

Организиране и 

провеждане на 

кампания във 

връзка с Коледа 

сучастието на 

доброволци от 

МСНВ и 

клиенти на ЦОП 

към Община 

Габрово. 

декември 

2015г. 

Организиран  работилници за 

изработване на коледни 

сувенири от клиенти на ЦОП и 

доброволци от МСНВ и 

продажба на изработените 

изделия на базари, с 

благотворителна цел 

Клиенти на 

ЦОП  - 20 

 

ПРИОРИТЕТ 5. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 
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ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЙНОСТ 

ПЕРИОД 

НА 

РЕАЛИЗИ 

РАНЕ 

РЕЗУЛТАТИ 
БРОЙ 

УЧАСТНИЦИ 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества 

Доброволчески 

инициативи 

септември 

- декември 

2015 г. 

Организиране на кампания за 

набиране на нови доброволци, 

промотиране на дейността на 

МСНВ на рекламни пана на 

спирките на градския 

транспорт. 

Деца, младежи 

и родители в 

риск  

Общински съвет 

по наркотични 

вещества 

Обучения на 

доброволци 

2015 г. Обучение на младежи и 

доброволци за работа по метода 

"Връстници обучават 

връстници" в Стара Загаора; 

Обучение на доброволци от 

МСНВ организирано от 

Фондация "С.Е.Г.А." 

младежи и 

доброволци - 

35 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества, 

Младежки съвет 

по наркотични 

вещества 

Реализация, 

подготовка и 

изпълнение на 

младежки 

проекти 

май - 

декември 

2015г. 

Подготовка и изпълнение на 

проект "155 лица на младостта", 

финансиран от МИКЦ 

Габрово;Подготовка и 

реализация на проект "Опознай 

и избери", финансиран по 

Младежки дейности към 

Община Габрово в партьорство 

с ИМКА Габрово;Подготовка и 

одобрение на проект "Гореща 

точка ГМО", финансиран от 

Младежка банка Габрово. 

Специалисти 

от ОбСНВ и 

ПИЦ, деца, 

младежи от 

града, 

доброволци от 

МСНВ - 20 

Младежка 

Театрална Студия 

„Гаргара“ 

„Патилански 

бал” в ДХС, 

организатор 

„Клуб на 

будителите”. 

МТС „Гаргара” 

проведе игри и 

скечове с децата 

14 май 

2015 г. 

Театрално представление и 

развлекателна програма на деца 

и ученици 

деца и ученици 

ИМКА Габрово Насърчаване на 

доброволчество 

то, предоставяне 

на възможности 

за 

доброволстване; 

предоставяне на 

обучения и 

консултации за 

доброволчески  

мениджмънт; 

организиране на 

Годишна 

церемония за 

награждаване на 

най- активните 

доброволци  

през 2015 Повече от 60 доброволци са 

подкрепени и  насърчени да 

полагат  доброволен труд през 

годината в различни програми и 

инициативи  на ИМКАГаброво, 

както и  в дейности и проекти  

на други младежки групи и 

организации;  

Предоставени са консултации и 

подкрепа за създаване на 

доброволчески клуб "Ядрото " в 

НАГ;  

Предоставени 30 консултации и 

4 обучения по теми свързани с 

правата и отговорностите  на 

доброволците, както и с 

въвеждане на ефективни методи 

Обхванати  над 

100 

доброволци, 

както и 

координатори  

на доброволци 

в различни 

институции 

като:  

младежки 

организации, 

неформални 

групи, 

училища, 

читалища, 

библиотеки, 

музеи и др. 
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през 2015г. за управление  на доброволци; 

На годишна церемония  са 

наградени  31 доброволци за 

активна доброволческа дейност 

в различни облсти на местното 

развитие; Предоставена награда 

за проект, който през годината е 

привлякъл най- много 

доброволци; 

 

ПРИОРИТЕТ 6. НАСЪРЧАВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

 

ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЙНОСТ 

ПЕРИОД 

НА 

РЕАЛИЗИ 

РАНЕ 

РЕЗУЛТАТИ 
БРОЙ 

УЧАСТНИЦИ 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества и 

Център за 

обществена 

подкрепа 

Организиране и 

провеждане на 

кампания 

"Училище за 

добрини" 

май - 

декември 

2015 г. 

Организиране и провеждане на 

кампанията, регулярни срещи с 

училищните ръководства, 

сформиране на екипи за работа 

и награждаване на отличените 

участници 

Ученици от 

всички учебни 

заведения, 

заявили 

желание да 

участват 1 - 12 

клас  

Сдружение 

"Младежки форум 

21 век"  

Организиране и 

провеждане на 

регионална 

благотворителна 

кампания "За 

децата" 

февруари-

март 2015 

г., 

декември 

2015 г. 

Събрани средства от 

благотворителна кампания по 

изработване на мартеници и 

подпомагане на деца. За 

новогодишните празници 

дарени лакомства, бои, моливи, 

глина и др. на Дневен център за 

деца и младежи с увреждания - 

Габрово.  

15 младежи 

БЧК  

ДЦВУ 

Доброволци на 

БМЧК – Габрово 

станаха част от 

празника на 

Дневен център 

за възрастни с 

увреждания – 

Габрово.   

16 юли 

2015 г. 

По повод рожденния ден на 

центъра беше организирана 

състезателна игра за търсене на 

съкровището /подаръка за 

празника/. Потребителите на 

центъра бяха разделени на два 

отбора, които с помощта на 

доброволците на БМЧК 

трябваше да преминат през 

много препятствия, да 

отговарят на въпроси и да 

изпълняват песни и 

стихотворения в търсене на 

изненадата.  

Доброволци на 

БМЧК 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества и 

Център за 

обществена 

подкрепа 

Организиране и 

провеждане на 

благотворителен 

базар и концерт 

март - 

април 2015 

г. 

Организиране и провеждане на 

благотоврителен базар и 

концерт в зала "Орловец" за 

събиране на средства, 

необходими за лечението на 

Ивета Кабакчиева 

Деца и 

възрастни, 

ученици от 

всички учебни 

заведения. 

Общински съвет 

по наркотични 

Организиране и 

провеждане на 

април - 

юни 2015 г. 

Организиране и провеждане на 

превантивна кампания, чрез 

Ученици от 

Национална 
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вещества и 

Районен  съд 

Габрово 

превантивна 

кампания - 

симулативен 

процес 

симулативен процес. 

Подготовка на участниците и 

реализиране на процеса в пряко 

сътрудничество с съдии, 

прокурори и адвокати, 

практикуващи в районен съд 

Габрово. 

Априловска 

гимназия и 

ПМГ "Акад. 

Иван Гюзелев" 

- 30  

Център за 

обществена 

подкрепа и 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества  

Организиране и 

провеждане на 

кампания за 1-ви 

юни  

май - юни 

2015 г. 

Организиран и провежден на 

детски празник в централния 

парк на града. 

Деца и 

младежи, 

доброволци от 

МСНВ и 

клиенти на 

ЦОП. - 5 

доброволци 

ИМКА Габрово Реализиране на 

младежки 

инициативи и 

мини проекти в 

рамките  на 

Свободна зона 

МИКЦ 

5 май- 15  

ноември, 

2015 

В рамките  на дейността беше 

реализирана една 6 дневна 

лятна лидерска академия. В 

рамките  на тази дейност бяха 

подготвени  и успешно 

реализирани  и общо 5   

различни по вид младежки 

инициативи  или мини проекти 

на територията  на общините 

Габрово, Севлиево и Трявна. 

В 

инициативите  

и проектите  на 

свободната  

зона бяха 

обхванати  над 

1000 младежи 

от различни 

възрастови 

групи, с 

различни 

интереси и с 

различни 

възможности и 

опит 

Младежка 

Театрална Студия 

„Гаргара“ 

Международен 

Фестивал на 

Хумора- 

Габрово’15  

„Весел детски 

празник за 1 

юни“  

„1 юни в 

градинката с 

мечето”- Клоуни 

– Община 

Габрово 

„Дядо Коледа, 

Снежанка и 

джуджетата” в 

МОЛ, Площад 

"Възраждане" и 

в НЧ "Христо 

Смирненски 

1949" 

17 май 

2015 г. 

 

 

30 май 

2015 г. 

 

1 юни 2015 

г. 

 

 

 

24 - 26 

декември 

2015 г. 

Участие в карнавалното 

шествие. 

 

Организиране и провеждане на 

състезания и забавни игри на 

поляната пред читалището  

 

 

 

 

 

 

Развлекателна програма по 

повод на Дядо Коледа 

Деца, ученици 

и младежи, 

живущи в 

квартал 

"Русевци - 85 

Младежка 

Формация„Фолкл

орен Дух“ 

„8 март” – с. 

Жълтеш и с. 

Гъбене    

10 март 

2015 г.  

14 март 

2015 г. 

Театрално представление и 

развлекателна програма, 

изнесени от участниците на 

младежката формация 

ученици, 

младежи и 

възрастни -120 

МКБППНМ Консултации на 

родители и деца 

целогодиш

но 

Помощ и подкрепа на 

уязвимите групи 

деца и 

родители  
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с проблеми 

ИМКА Габрово Инициатива за 

набиране на 

средства за 

младежки 

проекти и 

инициативи - 

Младежка банка 

Габрово 

март 2015- 

март 2016 

В рамките  на тази дейност бяха 

проведени  8  различни по вид 

младежки събития и 

инициативи за набиране на 

средства чрез дарения на 

младежи и граждани; Набрани 

бяха 2500 лева, които предстои 

да се разпределят  за 

реализиране на младежки мини 

проекти и инициативи; 

В поредицата 

общоградски 

инициативи за 

набиране на 

средства се 

включиха над 

500, граждани 

и 15  

доброволци; 

Център за 

обществена 

подкрепа 

Организиране на 

празник за 

Коледа за 

клиенти на ЦОП 

декември 

2015 г. 

Организиран празник за Коледа 

с участието на  клиенти на ЦОП 

Клиенти на 

ЦОП-15 

участници 

Център за 

обществена 

подкрепа и 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества  

Организиране и 

провеждане на 

кампания 

"Училище за 

добрини" 

май - 

декември 

2015г. 

Организирани и проведенина 

кампанията, регулярни срещи с 

училищните ръководства, 

сформирани екипи за работа и 

награждаване на отличените 

участници 

Ученици от 

всички учебни 

заведения, 

заявили 

желание да 

участват 1 - 12 

клас.  

 

 

 

 


