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ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

ОБЩИНА ГАБРОВО 

2013 ГОДИНА 

 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Младите хора и тяхната успешна професионална, социална и личностна 

реализация са важен приоритет на Община Габрово и предмет на целенасочена 

политика, прилагана, за да отговори  на потребностите и интересите на тази целева 

група. 

Широкият обхват на проблемите на младите хора, налага прилагането на 

многосекторен подход в политиката за младежта. Необходимо е сътрудничество с 

други се образование, трудова заетост, здравеопазване,   конкурентоспособност, както и 

осигуряване на конструктивен диалог с младите хора при формулирането, 

изпълнението и оценката на младежката политика. 
 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА  

 

ПРИОРИТЕТ 1. 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА 

МЛАДИТЕ ХОРА 

ИНИЦИАТИВА ОПИСАНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

ВРЕМЕ НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"Мотивация за търсене 

на работа и развитие на 

умения за договаряне с 

работодатели” 

Обучение в залата на ИМКА 06.08.2013г. – до 

12.08.2013г 

ИМКА 

Кариерно ориентиране за 

ученици до 12 клас. 

 

Провеждане на интерактивни 

обучения с ученици в 

училищна среда на 

територията на Област 

Габрово. Общо обхванати са 

6294 ученици от 1 до 12 клас, 

като от Община Габрово са 

2774 ученици. 

2013 г. Център за кариерно 

ориентиране - 

Габрово 

Училищни форуми по 

кариерно ориентиране. 

Организирани и проведени  в 

ОУ „Васил Левски” -

Плачковци с 21 ученици; 

в ОУ „Иван Вазов” - Габрово 

с 23 ученици; 

в ПГТ „Пенчо Семов”- 

Габрово с 39 ученици. 

май – ноември  

2013 г. 

Център за кариерно 

ориентиране - 

Габрово 

Панорама на средното 

образование 

Изложение за представяне на 

условията за обучение  в 

непрофилирани, 

април 2013 г. Община Габрово 

РИО Габрово 

Център за кариерно 
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профилирани и 

професионални гимназии на 

територията на област 

Габрово и връзка с 

държавния план-прием за 

учебната 2013/2014 година  

ориентиране - 

Габрово 

Творчески пленер Дървопластика и дърворезба 

на територията на ПП 

«Българка» 

12 - 15 декември 

2013 г. 

ИМКА 

Международен летен 

лагер за младежки 

лидери „Късовци 2013”   

Участието на младежи от 

червенокръстки организации 

от  гр. Решица – Р Румъния, 

Врънячка баня – Р Сърбия   

Основни теми на лагера:  

„Лидерски умения“, „Работа 

в екип“, „Промоция на 

хуманитарните ценности“ и 

„Репродуктивно здраве“ 

юли 2013 г. БМЧК – Габрово и 

БМЧК – Ловеч 

Кампания, свързана с 

проблемите на 

младежката безработица 

 

Организиране и провеждане 

на срещи и дискусии между 

работодатели и търсещи 

работа 

Изготвяне на общинска карта 

„Образование – реализация”; 

2013 г. МО на БСП 

Мрежа ,,Хлебни Къщи” Откриване на Фурна - 

"Хлебна къща" първото по 

рода си социално 

предприятие фурна  за хляб и 

обществен социален и 

културен център - модел  за 

младежко предприемачество 

ноември 2013 г. Хлебната къща и 

НЧ "Св. Св. 

Дамаскин и 

Онуфрий 

Габровски-2011“ 

ПРИОРИТЕТ 2. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ. 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ И ИНИЦИАТИВИ НА МЛАДИТЕ ХОРА. 

ИНИЦИАТИВА ОПИСАНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

ВРЕМЕ НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Изнесени дейности и обучения Проведено обучение в 

МОЛ-Габрово на  

младежи на тема 

„Професионален 

Компас”  

19 октомври 

2013г. 

Център за кариерно 

ориентиране - 

Габрово 

Информация и 

популяризиране на дейността 

и услугите  на организацията 

Публични представяния  

на инициативи и 

проекти  на място в 

сградата  ан ИМКА 

Габрово, публикувани  

информационни 

съобщения  в медиите, 

фейсбук профилите  на 

организацията и по 

януари – 

декември 2013 г. 

ИМКА 
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време на различни  

срещи  на общинско и 

областно  ниво. 

Информация е 

достигнала директно  до 

над 2500 деца, 

подрастващи, младежи, 

представители  на 

различни местни и 

регионални институции   

и  индиректно чрез 

електронните  и печатни  

медии, фейсбук и 

уебстраницата на 

ИМКА и на други 

партньорски 

организации до  над 

10,000 човека 

Работни срещи с организации 

и институции във връзка с 

проекта за кариерно 

ориентиране на учениците 

Проведени са 34 

работни срещи с 

организации и 

институции във връзка с 

провеждане на 

дейностите по проекта 

2013 г. Център за кариерно 

ориентиране - 

Габрово 

Предоставяне на младежки  

услуги -  информация, 

консултиране. 

Консултиране в 

областта на 

професионално 

ориентиране, личностно 

развитие и 

доброволчески 

дейности: 

-групови консултации за 

доброволци 

-психологическо 

консултиране 

-консултиране по 

отношение на 

разработване на идея за 

младежки инициативи и 

проекти и подготовката 

на конкретни проекто – 

предложения, както и 

консултиране на 

неформални групи, 

които имат желание да 

се регистрират, като 

младежка НПО 

1925 броя консултации; 

януари -  ноември 

2013 г. 

ИМКА  

програма МИКЦ 

Работилница - Творилница за 

Коледни чудеса 

За Коледните празници, 

в подкрепа на природата  

декември 2013 г. Сдружение „Мечти 

и отбори“ 
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с много търпение и 

старание, изработени 

коледни играчки за 

елха, гирлянди и дребни 

подаръчета, с които 

могат за украса на дома 

и офиса. 

Младежката конференция 

„START UP“  

Национална фотоизложба 

"Лицето на труда"  

Организирана 

информационна 

кампания  

Организирана в ХГ 

“Христо Цокев” 

фотоизложба "Лицето 

на труда"  

29 юни 2013 г. СНЦ "МФ 21 век" и 

КНСБ 

Кампания  "Правата на 

младите - бъди информиран" 

Кампания за 

запознаване на младите 

хора и гостите на 

Габрово трудови, 

социални и 

осигурителни права, 

отразяваща 

необходимостта  от 

защита на техните 

права. 

Участие в Габровския 

карнавал с общ 

интерактивен блок, 

пресъздаващ 

отражението на кризата 

върху живота на 

младите хора. 

18 май 2013 г. СНЦ "МФ 21 век" 

Информационни срещи и 

часове на класа  

Организирани и 

проведени срещи за 

зрелостниците от 

училищата на 

територията на община 

Габрово, за запознаване 

с възможностите за 

европейско 

финансиране, насочено 

към младите хора: 

- с ученици от НАГ – 4 

срещи 

- с ученици от ПМГ 

„Акад. Иван Гюзелев“ – 

7 срещи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март – април 2013 

г. 

 

октомври – 

декември 2013 г. 

Областен 

Информационен 

център – Габрово 

ОП „Техническа 

помощ” 

Участие в проекта на РСО 

„Централна Стара планина" 

„Активен диалог между 

поколенията за демокрация в 

Участие на доброволец 

от МСНВ в проекта, 

финансиран от програма 

«Младежта в действие». 

20 - 25 май 2013г. ОбСНВ - Община 

Габрово/ 
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цяла Европа” Организиран в рамките 

на проекта "Ден за 

диалог между 

поколенията”   

Обмяна на опит в 

сферата на младежките 

дейности в Sant' Alessio 

Siculo (Сицилия, 

Италия)  с участието на 

петима младежи от 

региона 

Регионален форум на 

младежките работници за 

Северна България 

Участие във форум в 

рамките на проект 

„Младежката работа в 

България – история, 

настояще и бъдеще”, 

финансиран по 

програма „Младежта в 

действие” с цел да 

допринесе за развитието 

на професионалната 

общност на младежките 

работници в България, в 

контекста на историята, 

стандартите и 

практиката на 

младежката работа в 

Европа. 

14-15.03.2013 г. в 

гр. Плевен. 

 

 

 

Община Габрово 

Сдружение 

„Плевенски 

обществен фонд 

„Читалища” 

Национален младежки форум 

„Младежката работа в 

България – история, настояще 

и бъдеще“ 

 

Обсъждане и дискусия 

за разкриване на 

процедура за допълване 

Списъка на професиите 

за професионално 

образование и обучение 

на НАПОО с нова 

професия „Младежки 

работник“, за приемане 

на ДОИ за професията 

„Младежки работник“, 

необходимостта от 

такава професия и  

обучение, възможности 

за придобиване на трета 

или четвърта 

квалификационна 

степен след завършване 

на тази професия и 

условията за реализация 

на пазара на труда. 

30 май 2013 г. Община Габрово 

Организиран първия младежки Възможност за изява на 29 и 30 юни 2013 Община Габрово 
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фестивал „В центъра” 

 

 

различен формат 

активности като паркур, 

скейт, стрийтбол, 

графити, 

велосъстезание,  музика, 

танци и съвременно 

японско изкуство, в 

различи зони на града. 

 Конференция в зала 

"Възраждане" за 

успешен старт в живота 

„START UP“, посветена 

на полезни за младите 

теми, който могат да им 

помогнат за бъдещата 

реализация.  

г.  в гр. Габрово 

Проект „Младежи без 

граници: добри практики в    

управлението на младежки 

центрове и работа с младежи в 

риск” 

 

 

 

Проектът се изпълнява в 

сътрудничество със 

сдружение „Европейска 

академия във 

Флоренция“ – Италия и 

има за основна цел да 

подкрепи социалната 

интеграция на младежи 

в риск чрез: 

-изучаване и анализ на 

италиански добри 

практики в 

управлението на 

младежки центрове с 

активно участие на 

неправителствени 

организации; 

-социално 

експериментиране – 

изпробване на практики 

за привличане на 

младежи в риск в 

дейностите на младежки 

центрове на базата на 

италиански опит;  

-популяризиране на 

социални иновации в 

социалната интеграция 

на младежи в риск при 

включването им в 

дейности на младежки 

центрове; 

-национална 

подготвителна среща на 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОбСНВ при 

Община Габрово и 

Народно читалище 

„Христо 

Смирненски 1949” – 

Габрово 

ОП„Развитие на 

човешките 

ресурси”, 

съфинансирана от 

Европейския 

социален фонд на 

Европейския съюз.  
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партньорите по проекта 

за предстоящите учебни 

посещения; 

-посещение с цел 

изучаване на 

италиански добри 

практики в 

управлението на 

младежки центрове с 

активно участие на 

неправителствени 

организации;  

- запознаване с 

начина, по който си 

сътрудничат 

гражданския сектор и 

местните власти за 

социалното включване 

на младежи в риск.  

4 – 5 септември 

2013 г. в гр. 

София 

 

 

 

17-22 ноември 

2013 г. 

Флоренция, 

Италия 

 

 

 

 

 

 

Представител от 

ОбСНВ при 

Община Габрово 

Инициатива „Приеми ме на 

село” 

 

 

Настаняване на 12 

доброволци на възраст 

от 16 до 29 години в 

продължение на 5 дни в 

приемни възрастни 

семейства от селото, с 

което се полага 

началото на изграждане 

на мрежа от „Приемни 

села” в България, с цел 

- провокиране на 

тенденция за 

обезлюдяване на 

българското село,  

постепенната забрава на 

българските традиции и 

обичаи и  отдалечаване 

на младите хора в 

България от техните 

корени  

-  двустранна 

обмяна на знания, труд, 

ценности и опит,  

- насърчаване 

комуникацията между 

поколенията,  

- съхраняване на 

българските традиции, 

- възпитание в 

труд и уважение към 

труда и близките хора. 

1 до 5 септември 

2013 г. в с. 

Новаковци 

Инициативата 

стартира под 

патронажа на Кмета 

на община Габрово, 

с подкрепата на 

ОбСНВ, ЦОП, 

Отдел „Култура и 

туризъм” към 

Община Габрово и 

съдействието на 

кметско 

наместничество и 

НЧ „Просвета-1931” 

в с.Новаковци. 
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Запознаване на 

„Внучетата назаем” с 

традиционните 

домашни дейности, 

запазени в селския бит - 

косене на трева, 

прекопаване на лозето, 

бране на царевицата, 

вадене на картофи, 

водене на добитъка на 

паша, доене на кози, 

приготвяне на сирене от 

саморъчно издоено 

мляко, носене на вода с 

менци, цепенето на 

дърва за огрев, 

приготвянето на 

домашна храна от 

екологични продукти и 

др.  

Участие  НЧ „Просвета-

1931” - с. Новаковци  в 

инициативата, като  

утвърдена територия на 

българската духовност, 

традиция, фолклор, 

обичаи и култура, като 

„Внучетата назаем”, 

участниците в проекта 

получават знания за 

българското село и 

заедно с групата за 

автентичен фолклор 

към читалището те 

заучаваха и пееха 

народни песни. От своя 

страна „бабите и 

дядовците под наем” 

също усвояваха 

уменията на своите 

„внучета”за  

съвременна 

комуникация - работа 

на компютър, създаване 

на скайп и фейсбук, 

запознаха се с новото 

изкуство на бийтбокса, 

брейка и др. Всяка 

вечер се провеждаха 

репетиции на групата за 
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автентичен фолклор при 

читалището и 

„внучетата назаем”, 

като заедно сътвориха 

песен, включваща 

фолклори мотиви и 

бийтбокс.  

За запаметят 

неповторимата 

атмосфера и да се 

опитат да заразят с нея 

и други села с идеята, 

организаторите заснеха 

всичко във филм, чиято 

премиера се състоя на 

26 септември 2013 г. в 

зала „Възраждане”. Във 

фоайето на залата се 

подреди и изложба с 

фотографии по проекта.  

Проект „Игри на добра воля” 15 двойки младежи 

взеха участие в 

състезанието, като 

показаха своята 

информираност по 

въпроси, свързани с 

историята на Габрово и 

проблемите на младите 

хора. Целта на 

организаторите бе да 

засилят неформалното и 

доброволно усвояване 

на нови знания, които 

биха допринесли за 

развитие на нови 

професионални и 

социални компетенции 

на участниците. 

Учениците от 

НАГ Мила Добрева и 

Атанас Коларов 

спечелиха първо място в 

състезанието, като 

отговориха правилно на 

най-много въпроси.  

октомври 2013 г. ОбСНВ към 

Община Габрово, с 

финансовата 

подкрепа на 

Младежка банка – 

Габрово 

Регионален 

исторически музей 

– Габрово, 

Национален музей 

на образованието, 

Регионална 

библиотека 

„Априлов – 

Палаузов”, ИМКА- 

Габрово, Сдружение 

„Младежки форум 

21 век“, Сдружение 

«Мечти и отбори», 

БМЧК, Областен 

информационен 

център, Сдружение 

„Социален диалог” 

Организиране и участие в 

кампании, концерти, 

спектакли, фестивали и 

празници 

 

„140 години от 

обесването на Левски” 

Флашмоб за 

популяризиране на 

„Ромео и Жулиета” 

19.02.2013 

 

01.05.2013 

на улица 

„Радецка” 

МТС “Гаргара” към 

НЧ”Хр. Смирненски 

1949”гр. Габрово и 

съорганизатори 

ОСНВ 
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„Весел детски 

празник”с много 

игри,състезания и 

подаръци за всяко дете, 

на поляната пред 

читалището в кв. 

Русевци по повод 

международния ден на 

детето. 

Национален Младежки 

Фестивал „Жива Вода” 

с. Каран Върбовка обл. 

Русе.  I място за 

пресъздаване на 

фолклорни обичаи, с 

възстановка на  

„Нестинари” 

”Нашите таланти са 

наши стимуланти” в 

градинката до театъра в 

Габрово, по повод 

международния ден за 

борба с наркоманията. 

Възстановка на обичай  

 „извеждане на 

булка” в АЕК „Етър 

 възстановка на 

учебен час по повод 

„130 г. Гарванско 

училище” 

 „Посрещане на 

търговци по 

Димитровден” 

 „Коледари” 

 

 „Коледа” 

 

 

Премиера на спектакъла 

„Коледна Песен” по Ч. 

Дикенс, реж. Светослав 

Славчев в читалището 

кв. Русевци. 

„Лятно кино на 

поляната”  прожекция 

на съвременни 

български на поляната 

пред читалището на кв. 

Русевци 

01.06.2013 

в кв. Русевци 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2013 

 

 

 

 

 

 

10.07.2013 

 

21.09.2013 

 

 

 

 

27.10.2013 

 

20.12.2013 

 

22. 12.2013 

с. Новаковци 

с. Жълтеш 

 

26.12.2013   

 

 

 

 

юли, август 2013 

г. 

Регионален 

Исторически Музей 

– Габрово 

ДТ”Рачо Стоянов 

 

 

 

 

 

МТС “Гаргара” 

 

 

 

 

 

 

 

МТС “Гаргара” и 

съорганизатори 

ОбСНВ 

 

 

 

МТС “Гаргара” 

съвместно с 

читалището от с. 

Новаковци 

МТС “Гаргара” 

 

 

МТС “Гаргара” 

АИР „Боженци 

 

МТС “Гаргара” 

АЕК „Етър 

МТС “Гаргара” 

 

 

 

МТС “Гаргара” 

 

 

 

 

МТС “Гаргара” 

 

Реализиране на Културни Срещна с изкуството на 19 до 29 Сдружение 
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събития „Локация център”, с 

активното включване на 

младежи в планираните 

инициативи. 

утвърдени български и 

чуждестранни артисти 

септември 2013 г. „Артерия“,  

ЦНОКД „Алос“ 

Сдружение „Мечти 

и отбори 

Проект „Моето шарено лято”  

 

 

 

 

Организиране на 

лятната ваканция на 

село от НЧ „Христо 

Ботев – 2008” – с. 

Гарван. 

юни – септември 

2013 г. 

НЧ „Христо Ботев – 

2008” – с. Гарван 

Проект „НеЗабравено имане”   Опознаване традициите 

на родния край и 

пренасянето им в 

бъдещето. Ателие за 

работа с децата, които 

са рисували на тема 

природа. От техните 

рисунки са изработени 

сувенири и нагледни 

материали за подаръци 

на участниците – 

доброволци в проекта.  

2013 г. НЧ „Христо Ботев – 

2008” – с. Гарван 

Културно-просветна и 

възпитателна дейност 

- Възстановки на 

обичаите за Трифон 

Зарезан и Бабинден  

- Благовещенска 

обредност с участието 

на деца които месиха 

хляб, прескачаха огън и 

участваха в пролетно 

подрязване на дръвчета 

- Празник на земята, 

празним на таланта и 

празник по повод на 24 

май 

- Честване 130 години 

училеще в с. Гарван 

 

 

 

 

Участие в националните 

тържества за деня на 

независимостта във 

Велико Търново, 

посещение на 

Петропавловския 

манастир и шоуто Звук 

и светлина на Царевец 

януари – март 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

май 2013 г. 

НЧ „Христо Ботев – 

2008” – с. Гарван 

- ВГ от кв. Недевци,  

 

НЧ „Христо Ботев – 

2008” – с. Гарван и 

деца от ОУ „Иван 

Вазов“ 

 

 

 

 

 

НЧ „Христо Ботев – 

2008” – с. Гарван, 

МТС “Гаргара” 

танцов състав към 

читалището в с. 

Враниловци 

 

НЧ „Христо Ботев – 

2008” – с. Гарван, 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3. 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ 
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ИНИЦИАТИВА ОПИСАНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

ВРЕМЕ НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Провеждане на тренинги, 

дискусии и прожекции на 

филми за превенция 

употребата на наркотици  

За ученици от 5-12 клас 

по разработената от 

ПИЦ – Габрово 

програма 

„Информираният 

избор”, по заявка на 

ръководствата на 

училищата. 

2013 г. Средства от 

Републиканския 

бюджет за 

делегирани 

дейности /ОбСНВ и 

ПИЦ към Община 

Габрово/ 

Организиране и провеждане на 

кампания във връзка с 

31 май – Световният ден без 

тютюнопушене. 

 

Организирани и 

проведени три 

кампании като е 

организиран изнесен 

консултативен кабинет 

и са извършвани 

безплатни изследвания 

на желаещите млади 

хора . В РЗИ са 

консултирани и 

изследвани 149 души. 

май 2013 г. 

 

Общински съвет по 

наркотични 

вещества, ЦОП, 

БМЧК, ИМКА, РЗИ 

 

Организиране и провеждане на 

кампания във връзка с 26 юни 

– Световен ден за борба с 

наркоманиите. 

Организиран хепънинг 

под надслов „Нашите 

таланти са наши 

стимуланти” с участие 

на театрална формация 

"Гаргара", 

младежка музикална 

формация "Фолклорен 

дух", музикална школа 

"Звезди в аванс", 

Beatbox crew 

Soundbrakers - DynaMic, 

TrtLe, Shnika, танцова 

школа "Лиана", 

Мажоретен състав при 

ПТГ "Д-р Никола 

Василиади", ученици от 

ПГТ "Пенчо Семов", 

доброволци от ИМКА и 

Младежки съвет по 

наркотични вещества, 

както и  

бийтбоксърите Sprite & 

Man. 

Изготвен  материал и 

разпространен в 

областните печатни и 

електронни медии 

26 юни 2013 г. Общински съвет по 

наркотични 

вещества, ЦОП, 

БМЧК, ИМКА,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЗИ 

Организиране и провеждане на В Терра Мол – Габрово февруари  ОбСНВ, ИМКА, 



 13 

кампания във връзка с 14 

февруари – Св. Валентин и 

Трифон Зарезан. 

проведено събитие под 

надслов „Лицата на 

любовта”, с участие 

МТС „Гаргара", МФ 

„Фолклорен дух", КСТ 

„Ритмика", Детски 

танцов състав с 

хореограф Владислава 

Иванова, детски състав 

към НЧ „Априлов – 

Палаузов”, 

доброволците при 

ИМКА и Младежкия 

съвет по наркотични 

вещества.  

Проведен Втори етап на 

Националната 

Антиспин кампания  

2013 г. МТС “Гаргара”, 

 ЦОП, БМЧК, РЗИ 

НЧ „Априлов-

Палаузов 1861", 

SOS „Детски 

селища" България.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клуб „Компас и 

БМЧК-Габрово. 

 

Програма „Превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН”, 

Организиране и 

провеждане на 

Антиспин кампании. 

Провеждане на 

обучителни сесии за 

превенция на 

ХИВ/СПИН и полово 

предавани болести по 

подхода „Връстници 

обучават връстници”. 

 Работа на терен 

/достигане до млади 

хора с консултации, 

информационни и 

здравни материали/ - 

1500 броя 

 Провеждане на 

информационни 

кампании: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 февруари 2013 

г. в централната 

градска част и 

МОЛ- Габрово 

19 май 2013 г. 

„Световен ден за 

съпричастност 

със засегнатите от 

ХИВ/СПИН”, в 

градинката срещу 

НАГ 

1 декември 2013 

г. „Световен ден 

за борба със 

СПИН” 

централна 

градска част и 

офисът на 

Сдружение 

„Социален диалог 

2001”, Клуб Компас 

Програма 

„Превенция и 

кнтрол на 

ХИВ/СПИН” към 

МЗ, финансирана от 

Глобален фонд за 

борба срещу СПИН, 

туберкулоза и 

малария 
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Провеждане на 

интерактивни обучения 

– по програмата се 

провеждат регулярни 

обучения на 

доброволците към 

сдружението, които  се 

провеждат както в 

клубното помещение на 

доброволците, така и  

изнесени 

Провеждане на 

младежки срещи – 

двукратно всяка 

седмица 

сдружението  

РЗИ 

Здравнообразователна и 

информационна кампания 

„Екс-пушачите са 

неудържими“ 

По време на кампанията 

доброволците от клуба 

към Технически 

университет - Габрово   

раздаваха 

здравнообразователни, 

информационни  

материали и награди. 

26 септември 

2013 г. 

МБЧК 

Национална доброволческа 

кампания за популяризиране 

на приемната грижа „Всички 

имаме грижата” 

Обучение за приемни 

родители по Първа 

долекарска помощ 

Информационна среща 

на приемни родители. 

26-27.09.2013 г. МБЧК 

Отбелязяхме Деня на първата 

помощ 

Областното състезание 

на Ученическите екипи 

по първа помощ /УЕПП/ 

към БЧК. 

БЧК – Габрово обучи 16 

учители от детските 

заведения и училища в 

област Габрово, как да 

оказват първа 

долекарска помощ на 

деца до 8 годишна 

възраст. 

 

16.05.2013 г.  

 

 

 

05.09.2013 г. 

МБЧК 

Инициативи свързани със 

здравословното хранене 

сексуалното и репродуктивно 

здраве 

Организарани и 

проведени 

мероприятия-лекции, 

беседи, интерактивни 

обучения с различни 

групи млади хора, 

свързани с повишаване 

информираността по 

2013 г. РЗИ - Габрово 

Министерство на 

здравеопазването 
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основни здравни теми: 

хранене, двигателна 

активност, ограничаване 

тютюнопушенето, 

употребата на алкохол и 

ПАВ, превенция на 

стреса, превенция на 

репродуктивното здраве 

Провеждане на 

УзанаПолянаФест – форум на 

зелените идеи и технологии в 

действие. 

Събитието е под мотото 

„Екологичната 

интелигентност” и е 

посетено от любители 

на природата и 

природосъобразния 

начин на живот. 

Програмата включва 

няколко панела: Техно 

парк, Екоакадемия, 

Екопазар, 

Презентационен център, 

Детски център, Дзен 

център, Арт ателиета, 

концертна програма.  

12 - 14 юли  2013 

г. 

Фондация „ТАЙМ – 

екопроекти”, 

С финансовата 

подкрепа на МОСВ 

чрез  ПУДООС 

Община Габрово 

Гражданско 

дружество "УЗАНА 

ФЕСТ" 

 

Организиране и провеждане на 

Национална екоинициатива 

„Узана”. 

Дейностите са във  

връзка с Европейската 

седмица на 

мобилността. 

Организира се за 

четвърти път и 

програмата включва 

детско състезание по 

планинско колоездене и 

футболен турнир за 

деца за купа „Узана”. 

19-22 септември  

2013 г. 

Община Габрово 

Футболен клуб 

„Янтра-Габрово” 

Колоездачен клуб 

„Исполин” – 

Габрово 

ПРИОРИТЕТ 4. 

ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ИНИЦИАТИВА ОПИСАНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

ВРЕМЕ НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Организиране и провеждане на 

кампания  

Във връзка с 1-ви март, 

Великден, Деня на 

толерантността , Деня 

на християнското 

семейство и Коледа с 

участието на 

доброволци от МСНВ и 

клиенти на ЦОП към 

Община Габрово. 

2013 г. ЦОП към Община 

Габрово, 

ОбСНВ 

 

Мрежа Хлебни къщи Инициативи в сферата 

на културно-

2013 г. Хлебната къща и 

НЧ "Св. Св. 



 16 

просветната  и социална 

дейност 

инициативи    с 

участието на  младежи в 

неравностойно 

положениецел да 

интегрират младежи и 

възрастни хора с 

увреждания, месения на 

хляб, на които наравно с 

други граждани творяха 

от тестото кукли, 

 правиха музика, четяха 

поезия, рисуваха, 

споделяха, мечтаеха 

 През лятото бяха 

приети  4-ма 

 доброволци: Роберто - 

 Италия- архитект, 

Анджела -  Хонг Конг - 

архитект, завършва 

магистратура в Ню 

Йорк, Вивиана - Чили 

(Ню Йорк) - студент по 

социология. Евгени- 

ученик, живее в Ню 

Йорк, изучава 

информатика, които 

взеха участие в 

програмата на 

читалището и 

инициативите на 

програма Мрежа 

„Хлебни къщи“ в 

различни  творчески и 

технически аспекти. 

Анджела-прекара месец 

и половина, като помага 

с подготовката  и 

воденето на творческите 

работилници с деца и 

хора с увреждания, 

изработването на 

графични и рекламни 

материали, заедно с 

Роберто помoгнаха за 

изграждането на пещта 

на Узана и в 

стратегическото 

планиране на 

Дамаскин и 

Онуфрий 

Габровски-2011 
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организацията. 

Посещението на 

доброволците и 

международната 

програма за 

добороволчество, цели 

насърчаването на между 

културния обмен, 

толерантност и 

единство. 

  По програма Мрежа 

Хлебни Къщи на 

Международен съвет на 

самодейните средища 

беше открит Обществен 

Клуб Фурна - "Хлебна 

къща" първото по рода 

си социално 

предприятие фурна  за 

хляб и обществен 

социален и културен 

център. Модел  за 

младежко 

предприемачество 

Подкрепа социалната 

интеграция 

25 групови работи в 

подкрепа социалната 

интеграция на деца, 

настанени в ДДЛРГ, 

„Хр. Райков” 

януари - 

декември 2013г. 

ИМКА 

Еднодневна еко Еднодневно еко-

образователно 

занимание в ПП 

«Българка», 

Образователна 

инициатива за децата и 

младжите от ДДЛРГ с 

обучителен модул на 

открито 

юли-август 2013 

г. 

 

 

 

23.12.2013 г. 

 

 

 

ИМКА 

ПРИОРИТЕТ 5. 

РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

ИНИЦИАТИВА ОПИСАНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

ВРЕМЕ НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Предоставяне на пакет  

обучения  за  младежи и  

младежки лидери, ученически  

съвети и  др.  

Обученията са 

осъществени в рамките 

на проект:„ Развитие на 

младежките услуги и 

капацитета на МИКЦ 

Габрово”, с 

финансовата подкрепа 

на Националната 

януари -  ноември 

2013 г. 

ИМКА 

програма МИКЦ 



 18 

програма за младежта, 

чрез НЦЕМПИ; 

Програма: „Младежта в 

действие” на ЕС, в 

рамките на проект: „На 

мен ми пука за...”, в 

рамките на проекта: 

“Неформално 

образование за всички 

– стъпка напред!” ,  с 

подкрепата  на Община 

Габрово, в рамките  на 

програмата  за 

финансиране на 

младежки дейности 

Обучение на теми: 

„Подготовка на 

кампании за набиране 

на средства” 

„Подготовка младежки 

проекти и 

инициативи»; - 

обучение за младежи, 

доброволци за 

инициативата 

Младежка банка 

„Екипно 

взаимодействие за 

осъществяване на 

занимания с деца в 

прoграмите на ИМКА-

Габрово” 

„Ефективни методи за 

активизиране на 

младите хора” 

„Подготовка на 

младежки инициативи 

и проекти“ 

„Моите права в 

Европа” и други – 

общо 13 обучения 

Лидерски академии за 

младежки лидери. 

Участниците с 

помощта на инструктор 

усвояват правилата на 

планинското катерене 

при летни и зимни 

условия 

юли – ноември 

2013 г 

ИМКА 

Доброволчески инициативи   в 

училище/ или в общността. 

Реализирани 3 поредни 

кампании за набиране 

на нови  доброволци 

2013 г. 

 

 

ИМКА – Габрово 
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Информационни  дни с 

участието  на 

доброволци с цел 

популяризиране на 

дейността  на 

Младежката  банка и  

събиране на идеи  за 

набиране на средства за 

младежки инициативи 

под  надслов: «На кафе  

в ИМКА», 

февруари-март 

2013 г. 

Лаборатория  за 

доброволчеството 

Фокусирана дискусия   

на теми свързани  

спредизвикателствата  

и  успешните  практики  

на младежките  групи и 

организации  в Габрово 

и  областта, свързани с 

работата с доброволци 

15 декември 2013 

г. 

 

Бал  на доброволците. Годишна церемония  за 

награждаване -  

иновативно 

представяне на Пътя на 

доброволеца и 

Традиционната 

годишна церемония за 

награждаване на 

доброволци на 

годината 

5 декември  

2013 г. 

ИМКА – Габрово 

Акция "Засади дърво" Засаждане на борчета  март 2013 г. Сдружение „Мечти и 

отбори 

Програма „Партньори за 

социална промяна” целяща 

намаляване уязвимостта на 

децата и младите хора 

10 младежи от 

организацията са 

обучени от 

психоложката Росица 

Чернева  - обучител по 

психо-социална 

подкрепа и от двама 

членове на Младежки 

авариен екип – 

Габрово, които са 

изнесли лекции в 

училищата свързани с 

психосоциалната 

подкрепа и менталното 

здраве 

2013 г. БМЧК 

подкрепена от 

фондация „Велукс”, 

Мрежа «Хлебни къщи» Екипът и доброволци 

са участвали в 

организацията и 

провеждането на 

 

 

 

 

Хлебната къща и НЧ 

"Св. Св. Дамаскин и 

Онуфрий Габровски-

2011 
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Карнавал 2013.  

фестивал "В Центъра", 

Узана Поляна фест, 

Локация Център, 

Международен обмен в 

Румъния 

Словакия 

Сърбия 

Полша и  Шотландия - 

обучение 

май 2013 г. 

29-30 юни 2013 г. 

юли 2013 г. 

 

 

април 2013 г. 

септември 2013 г. 

октомври 2013 г.-

август 2013 г. 

Благотворителна кампания "За 

децата" 

Чрез изработените 

автентични мартеници 

от членове 

на "МФ 21 век" и 

събраните средства в 

четирите града 

на област Габрово се 

закупиха и дариха 

лекарства за 

децата от Дома за деца 

лишени от родителска 

гража "Христо 

Райков" - Габрово. 

февруари-май 

2013 г. 

СНЦ "МФ 21 век" 

 

ПРИОРИТЕТ 6. 

ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

ИНИЦИАТИВА ОПИСАНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

ВРЕМЕ НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Дейности  за набиране на 

средства за младежката  банка. 

Разпределяне на средства за 

малки  младежки инициативи 

и осъществяване на младежки 

инициативи. 

В хода на инициативата 

бяха набрани 3000 лева 

от местни дарители и от 

международни гости на 

ИМКА,  разпределени 

чрез конкурс за 

младежки инициативи 

на 5 младежки групи и 

организации 

 

2013 г. 

ИМКА 

Фондация 

Работилница за 

граждански 

инициативи 

Национална кампания за 

повишаване безопасността на 

движение по пътищата 

„Разумният си ти“ 

Участниците решаваха 

интерактивни листовки, 

„шофираха“ на 

симулатор, беше им 

показано как се прави 

дрифтинг и как се 

шофира безопасно. 

на пункта на Български 

Червен кръст екипът 

показа на всички 

участници как се оказва 

първа помощ на човек 

без дишане и сърдечна 

дейност, как се прави 

кв. Велчевци на 

19 и 20 април 

2013 г 

БМЧК 
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превръзка на 

артериално 

кръвотечение, как да се 

поставя човек в 

безсъзнание в 

странично стабилно 

положение и как се 

обездвижва счупен 

долен крайник 

Национална дарителска 

кампания на на територията на 

обл. Габрово  

в помощ на бежанците. 

Събиране на дарения в 

пари и натура, в т.ч. 

топли дрехи,  

спално бельо, одеала, 

детски храни и др. за 

бежанците 

октомври 2013 г. КНСБ, 

Благотворителен 

фонд  

„Проф. д-р Желязко 

Христов” и СНЦ 

"Младежки  

форум 21 век” 

Национална дарителска 

кампания на на територията на 

обл. Габрово за подкрепа на 

деца, чийто родители  

са загинали на работното 

място. 

Приемане на мобилни 

телефони и/или 

смартфони, 

 

2 декември 2013 

г. - 31 януари 

2014 г. 

КНСБ, 

Благотворителен 

фонд  

„Проф. д-р Желязко 

Христов” и СНЦ 

"Младежки  

форум 21 век” 

Инициатива за разделно 

събиране на отпадъци 

 

 

 

 

 

Инициатива по повод Деня на 

Земята 

Дейности с  

образователна цел, 

придружена с обяснения 

за двукомпонентното 

събиране на отпадъците  

в детските и учебни 

заведения 

Изработване на 

произведения от 

отпадъци - събитие със 

забавен и образователен 

характер в което са 

взели участие ученици 

от детските и учебни 

заведения  на 

територията на Община 

Габрово и Община 

Трявна 

 

 

 

 

 

 

 

22 април 2013 г. 

 

Община Габрово  

ЗИП „Изграждане 

на регионална 

система за 

управление на 

отпадъците в регион 

Габрово 

Европейски фонд за 

регионално 

развитие и 

Кохезионен фонд на 

ЕС и от държавния 

бюджет на 

Република България 

чрез Оперативна 

програма Околна 

среда 2007 – 2013 

 

О!Бригадо – акция за 

почистване на тунел в 

Габрово, Първа стъпка от 

проект “Първа Градска Стрийт 

Арт Галерия” 

Тунелът е естествена и 

бърза връзка между кв. 

Лъката и кв. Камъка в 

централните части на 

Габрово. Идеята е да 

сео почисти и се  

покаже на местната 

общност, че добрият 

облик на града зависи 

2013 г. Сдружение „Мечти 

и отбори 
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от всички нас. 

Обучение "Млад лидер" Интерактивно обучение 

за ученици от ПМГ 

"Акад. Иван Гюзелев", 

което се проведе в 

Обществен клуб 

"Фурната". 

Като резултат от 

обучението, младежите 

решиха да направят 

театрално 

представление за децата 

от Дневен център за 

деца имладежи с 

увреждания в Габрово 

на 3-ти декември. 

Ноември 2013 Сдружение "Мечти 

и отбори България" 

Проект „МРЕЖАТА” 

 

 

 

Тридневен семинар-

обучение на 

Младежките съвети по 

наркотични вещества от 

четирите града.  

Доброволците имаха 

възможност да 

преминат обучение за 

превантивна дейност по 

подхода «връстници 

обучават връстници» и 

да споделят свои добри 

практики в областта на 

превантивната работа 

сред младите хора. 

Младежите положиха 

началото на създаване 

на Национално 

движение „МРЕЖАТА 

срещу дрогата”, 

включващо доброволци 

от младежки 

организации, работещи 

по превенция на 

зависимостите в цялата 

страна. 

Втори обучителен 

семинар на тема: 

„Превенция употребата 

на наркотични вещества 

по подхода връстници 

обучават връстници”. 

Целта на семинара бе 

координиране и 

25-27 март 2013 г. 

в Старозагорски 

минерални бани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-29 ноември 

2013 г. в хотел 

„Люляци” - гр. 

Габрово 

 

 

 

 

Общинските съвети 

по наркотични 

вещества от 

Габрово, Стара 

Загора, Хасково и 

Пловдив 
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развиване на 

превантивни програми и 

дейности по градове, 
както и генериране на 

идеи за превантивно 

информационни и 

рекламни материализа 

различните възрастови 

групи от страна на 

доброволците към 

превантивните центрове 

от четирите града. 

 

 

 

Проект „Неформално 

образование за всички – 

стъпка напред“- по Програма 

младежки дейности 

Провеждане на две 

двудневни обучения и 

осъществени две 

доброволчески 

младежки инициативи с  

участие на  41 

подрастващи 

ноември 2013 г. ИМКА, с 

финансиране от 

Община Габрово на 

стойност 1600 лева 

Проект „Избери си път” 

 

 

 

Провеждане на 

интерактивно обучение 

– м. Узана, обхванати 20 

бр. млади хора. 

 

2013 г. Сдружение 

„Социален диалог 

2001”, 

финансиран от 

ИМКА – Габрово и  

Младежка банка 

Проект „Поглед през 

бъдещето”  - по Програма 

младежки дейности 

Интерактивно обучение 

и повеждане на 

младежка инициатива – 

обхвати 25 бр. млади 

хора  

Ноември 2013 г. Сдружение 

„Социален диалог 

2001”, с 

финансиране от 

Община Габрово на 

стойност 1600 лева 

Проект „Еко регата по язовир 

Александър Стамболийски – 

2013г.” 

Провеждане на 

интерактивно обучение, 

еко инициатива, еко 

форум 

2013 г. Сдружение 

„Социален диалог 

2001”, финансиран 

от НЦЕМПИ 

Организиране на Ден на 

отворени врати в Община 

Габрово, във връзка с Деня на 

българската община –  

Представители от 

средните училища 

изпълняващи за един 

ден длъжността на кмет 

и заместник. 

12 октомври 2013 

г.  

 Община Габрово 

Община Габрово 

 

ПРИОРИТЕТ 7. 

ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 

ИНИЦИАТИВА ОПИСАНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

ВРЕМЕ НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Превенция на деца с прояви Организиране и 

провеждане на дискусии 

с деца и младежи по 

проблемите на насилието 

и агресията сред младите 

хора. 

2013 г. Община Габрово  

МКБППМН 

Младежки НПО  

Училища  

ДПС към МВР 
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Разширяване и подобряване на 

услугите в общността за 

социална реинтеграция на 

млади правонарушители, 

оказване на помощ и подкрепа 

на деца и младежи с 

поведенчески проблеми. 

2013 г. МКБППМН 

ЦОП „ИМКА” 

ЦОП към Община 

Габрово 

Средства от 

Републиканския 

бюджет за 

делегирани 

дейности 

/МКБППМН, ЦОП 

„ИМКА” и ЦОП 

към Община 

Габрово/ 

 

 

 


