
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА
НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

за периода 2013-2017 г.

I.  ВЪВЕДЕНИЕ

          Младежката  стратегия за развитие на Община Димитровград се базира на
основание  Стратегия  за  национална  младежка  политика  за  периода  2010-2020г.  ,
Националната стратегия за демографското развитие на  Република  България  (2006-
2020), Хартата за участие на младите хора в живота на общините и регионите и е в
съответствие с ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота
на  общините  и  регионите,  Бялата  книга  на  Европейската  комисия  “Нов  тласък  за
европейската  младеж”,  Световна  програма  за  действие  на  младежта,  приета  с
резолюция на Общото събрание на ООН и Европейски младежки пакт.
        Стратегията за развитие и дейност на младите хора на територията на Община
Димитровград за периода 2013 – 2017 г.  е и средство за осъществяване на един от най-
важните приоритети в програмата на Правителството на Република България, а именно
насърчаване  и  подпомагане  на  личностното  развитие  на  младите  хора  и  тяхното
пълноценно  участие  в  социално-икономическия  живот  на  държавата  и  общините.
Съгласно изискванията за разработване на подобни документи, младежката стратегията
съдържа основните цели, проблеми на младите хора в малкия град, младежка политика
за решаване на тези проблеми и мерки(действия), насочени към реализиране на целите.
Стратегията  има  характер  на  отворен  документ,  който  може  да  се  развива,
усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия. За
да бъде успешна младежката политика е необходима ясна координация между всички
институции,  работещи  по  проблемите  на  младите  хора.  Община  Димитровград  има
координираща  функция  по  отношение  разработването,  реализацията  и  контрола  по
изпълнението на Стратегията. Младежката стратегия е документ, който се разработва и
ще бъде приложен на практика в партньорство с всички заинтересовани участници на
местно  ниво.  Това  са  Общината,  ОП ”Детски  и  младежки  център”  ,  образователни
институции,  читалища,  спортни  клубове,  организации  на  работодателите  и  на
работниците,  граждански  сдружения  и неправителствени  организации,  работещи  в
областта на образованието, културата,спорта, европейски проекти и програми, екология
и  туризъм..  Обществените  партньори  ще  участват  и  в  наблюдението,  оценката  и
контрола  по  прилагането  на  стратегията.  По  този  начин  ще  се  осигури  широка
обществена подкрепа и прозрачност при прилагането на документа. 
         Първостепена роля в насърчаването на младежкото участие и изява заемат
местните и регионални власти, които стоят в близост до тях, могат да осъществяват
надзор и да предлагат алтернативни и съгласувани решения за по- добра ефективност
на действие. Водеща идея в действащите към момента национални политики е младите
хора  у  нас  да  бъдат  първоизточника  на  идеи  и  действия,  а  властите,  техния
координационен орган. С подкрепата и насърчаването от страна на местните органи се
допринася  за социалната  интеграция на младите хора.  Всяка политика или дейност,
създадена  с  цел  насърчаване  на  младежкото  участие  и  инициативност  трябва  да
осигури  среда  на  зачитане  на  младите  хора,  а  също  така  трябва  да  се  вземе  под
внимание  и   разнообразните  нужди,  условия  и  стремежи,  които  те  демонстрират.
Изискване  за  съществуване  на  постоянни  представителни  структури  като  младежки
консултативен  съвет,  парламент  или  форум  е  важен  елемент  за  ефективно  и
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ползотворно участие на младото население в местните и регионални дела. То трябва да
се основава на осъзнаването за социалните и културни промени, които се случват в
тяхната  общност,  като  точно  на  това  стъпват  младежките  представителни  органи.
Погледнато  от  регионален  и  национален  характер  активното  участие  на  идното
поколение  в  публичните  решения  и  действия  на  местно  ниво  е  крайно  належащо
действено  обстоятелство  на  фона  на  обществения  стремеж  да  бъде  изградено  по-
демократично,  всеобхватно  и  проспериращо  общество.  Проблемите  на  младежите,
тяхната професионална реализация и мястото им като цяло в обществения живот са
едни от значимите приоритети на Община  Димитровград.
         Приоритетна цел е превръщането на населението в младежка възраст в достойни,
пълноценни  и  заинтересувани  граждани,  което  е  и  целенасочен  общоевропейски
стремеж.  Създаването  на  възможности  за  неформално  обучение,  професионално,
социално  и  личностно  реализиране  на  младите  хора,  за  участие  в  обществения  и
икономическия живот, за приобщаване в управлението на местно ниво е стратегически
значим елемент, с доказана ефективност и благоприятно въздействие.

        

II.САТИСТИКА

За младежката общност в община Димитровград са характерни тенденциите в
динамиката на промените на национално ниво – силно нарастване на психологическата
независимост на младия човек – ясно изразен стремеж към самостоятелни решения и
индивидуален подход към живота,  от една стана,  а  от друга  -  по‐силна  социална и
икономическа зависимост от родителското семейство;  повишена  активност  в
обществено‐политическия живот и частния икономически сектор;  воля за промяна и
ясна загриженост за европейското развитие на България.

Младежите до 29 години представляват 22,8% от състава на работната сила в
България. Най-висок е относителният дял на заетите от 25-34 г. -25,3%, а най-нисък -
7,7% за младите хора от 15 до 24 г. Равнището на младежка безработица в България е
по-високо от средното за страните от Европейския съюз. На пазара на труда, младежите
са значителна по размер група от лица в неравностойно положение. Причина за това е
несъответствието  между броя на  младежите  с  дадена професия и реалното търсене,
ниското  равнище  на  професионална  квалификация,  неточна  професионална
ориентация, липса на трудов опит.

           Населението на Община Димитровград от последното преброяване  2011 година
към 01.02.2011 г. са 53 557 души. Съотношението градско/селско население е  40 423
души  за градовете и  13 134 души за селата.  Всеобщата тенденция за намаляване на
населението е валидна и за община Димитровград. Броят на младите хора на възраст от
15 до 29 години е 8193 – съответно 2107 души от 15 до 19 години и 6086 на възраст от
20  до  29  години.  Съществуват  трайни  тенденции  към  намаляване  населението  на
общината.  Причините  за  това  са  отрицателния  прираст,  породен  от  намалялата
раждаемост и миграцията на младите хора в по-големите градове и в чужбина. 
           Броят на безработните младежи до 29 години регистрирани към 1 октомври 2012
година в Дирекция „Бюро по труда”, Димитровград е 1118 души – 32,7% от общия брой
безработни лица в общината (3422 души).
           Безработните  младежи без  специалност,  със  средно,  основно и  по-ниско
образование  е   37,4% от  всички регистрирани в  ДБТ за  2012 година.   Само малък
процент от безработните младежите до 29 г. са с висше образование. Общата тендинция
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е увеличаване на безработицата  сред младите хора ,  дори и високо квалифицирани.
Малка  част  от  тях  реализират  образованието  си  чрез  оперативните  програми,
коитопредлагат стажански места.
           Дирекция „Социално подпомагане” провежда държавната политика в областта на
социалното  подпомагане,  закрилата  на  детето,  рехабилитацията  и  социалната
интеграция на хората с увреждания на територията на община Димитровград в това
число  и  младежи  до  29  години.  Основен  контингент  на  дирекцията  са  предимно
представители на ромската общност, както и млади хора в неравностойно положение.
Програмата.  „От социални помощи към осигуряване на заетост”  несъмнено е добър
начин за ограничаване на безработицата и социализиране на младежите с ниска степен
на образование и квалификация, но въпреки положителните резултати те не предлагат
трайно решение на проблема. 

III. ЦЕЛЕВА ГРУПА:

            Младежката стратегия за развитие на Община Димитровград е насочена към 
младежи от 16 до 29 г.както и на такива от 29 до 35 г., без разлика в техните социални, 
имуществени, образователни, политически, етнически или религиозни различия. 
Инкорпорираните в документа цели, задачи и заложени дейности обхващат 
представители на целевата група и ангажират местни и национално представени 
институции и организации, пряко или косвено заети с младежко ориентирани дейности 
и инициативи.

 IV.  МЛАДЕЖКИ  ПОЛИТИКИ  ЗА  РАЗВИТИЕ  И  УЧАСТИЕ  НА
МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНАТА 

Политика за свободното време и социално-културната дейност на    младежите

1. Подпомагане  стремежите  на  младите  хора  и  техните  възможности  в
разработването  на  микро  проекти  и  внедряването  им  местни  схеми,
насърчаване  на  различни  структури  на  сдружаване  ,  каквито  са  младежки
непревителствени организации, младежки центрове и групи, организирани от
самите млади хора.

2. Предприемане  на  подходящи  мерки  от  местните  и  регионални  власти  да
подкрепят  младежките  организации  в  Обищана,  особено  тези  които  се
занимават с обучението на лидери на младежки клубове  и организации, както
и  на  млади  социални  работници,  които  играят  съществена  рола  на  местно
ниво.

3. Организиране  на  социално-културни  дейности  от  младежки  асоциации  и
организации, младежки групи и центрове, заедно с участието на семейството,
училището и работата. 

4. Създаване  на  оптимална  възможност  за  младежко  участие  и  прокарване  на
младежка  политика  в  областта  на  спорта,  културата,  занаятите,  търговията,
музикалното и изобразително  изкуство,  театъра  и другите  изкуства,  а  също
така и в областта на социалните промени.

5. Насърчаване развитието на младежки организации, които са далеч от местната
власт и обществото
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Политика за насърчаване на трудовата заетост и намаляване на безработицата 
сред младите хора

1. Въвеждане на конкретна политика в областта на младежката трудова 
заетост, Община Димитровград приема да установява или подобрява 
комуникационните структури между бизнес общността, образователните 
институции и представителите на местните младежки организации.

2. Близко сътрудничество с училищата и професионалните образователни 
институции в борбата срещу слабите резултати в образованието.

3. Насърчаване на младите хора, които планират да започнат малък бизнес, 
чрез осигуряване на помещения, оборудване, финансови и търговски 
консултации.

4. Подкрепа на местни младежки организации, занимаващи се с проблемите    
на младите хора в неравностойно положение, посредством договорна 
установена помощ и данъчни облекчения, както и чрез обучение и 
оборудване.

5. Подкрепа на проекти, които имат за цел насърчаването на доброволния 
труд като алтернативно средство за социална интеграция на безработните, 
обогатяване на образователните програми за безработни младежи и 
активните форми за участие на младите хора в заобикалящата ги местна 
среда.

Образователна политика за насърчаване участието на младите хора в живота на 
Община Димитровград

1.       Местните власти се задължават в рамките на своята   компетентност да 
приемат училищни програми, които да насърчават образованието в 
областта на човешките права и да окуражават младите хора да вземат 
пълноценно участие в училищния живот и в свързаните с него дейности, 
като извънучелищните форми и обмена на ученици (студенти).

       2.        Насърчаване и  финасова подкрепа на училищни проекти в  
                  областта на средствата за масова информация.

Информационна политика, насочена към младите хора с цел по-добра 
информираност и ангажираност в обществения живот

1. Развитие и усъвършенстване на информационните технологиипри работа с 
малдите хора.

2. Информираност за нагласите, потребностите и проблемите на младите хора. 
Осигуряване на достъп до институциите на млади хора с увреждания. 

3. Усъвършенстване работата на Младежки училищен парламент и задълбочаване 
контактите с Общинска администрация и Общински съвет.

4. Информационни кампании във връзка членството на България в ЕС.
5. Популяризиране на насоките на европейската младежка политика.
6. Популяризирането на програмите за реализиране на младежки проекти на 

европийско ниво.
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Специфична политика в областта на културата

1. Местната власт трябва да се стреми към осигуряване на база и условия на 
младите хора, в които те да могат да изразят своите творчески умения

2. Подкрепа на творческото обучение в областта на музиката, спорта, народните 
танци, изобразителните изкуства и средствата за масова информация. 

3. Осигуряване база за младите хора (помещения, информационни канали и 
организационна инфраструктура), съществена за развитиета на тяхната културна
и творческа дейност – създаване клубове по интереси към културните 
институции.

4. Организиране на местни радио и телевизионни предавания с активно участие на 
младите хора.

Социална и здравна политика

1. Въвеждане на специализирани програми за обучаване на млади социални 
работници, доброволци и лидери на организации, занимаващи се с 
разработването на профилактични стратегии в тази област. 

2. Провеждане на политика за справяне с проблема със злоупотребата на 
наркотици и алкохол. Местните и регионални власти, заедно с представители
на младежките организации в града да въведат, популяризират и развиват 
местни информационни и консултантски центрове в помощ на засегнатите от
този проблем млади хора.

3. Засилване информационните кампании по превенция от болести, предавани 
по полов път и предпазните мерки, насочени към младите хора. Младите 
хора и местните младежки организации трябва да си сътрудничат при 
изработването и прилагането на подобни информационни и активни 
програми.

Екологична политика

1. Предоставяне на финансова подкрепа от местните власти на проекти – 
традиционни или експериментални, целящи да увеличат грижата за околната 
среда.

2. Включване на младите хора в отделни инициативи за почистване на паркове, 
речни корита и замърсени участъци в отделните населени места на общината.

3. Подкрепа на програми за международен обмен по екологични проблеми и 
стимулиране появата на структури, надхвърлящи рамките на националните 
интереси.

СИНТЕЗИРАН АНАЛИЗ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА МЛАДИТЕ ХОРА В
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД СРЕДА
(SWOT анализ)

Силни страни
• Оптимизирана и материално обновена 

Слаби страни
• Сравнително голям процент на 
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училищна межа;
• Наличие на две профилирани гимназии –

езикова и природоматематическа;
•  Наличие и на две професионални 

гимназии с паралелки в направления – 
строителство, икономика, електронна 
търговия, енергетика, химични и хранителни 
технологии;

• Наличие на пет средищни училища, в 
които се обучават млади хора от селата;

• Наличие на общинско предприятие 
Детски и младежки център и обслужващо 
образователно звено – НАОП „Джордано 
Бруно”, чиито дейности са направление на 
развитие на творческите заложби, 
индивидуални интереси и потребности, 
физическия и спортен потенциал  на младите 
хора и осмисляне на свободното им време;

• Дейстнащ общински ученически 
парламент;

• Съществуват неправителствени 
организации в областта на спорта, туризма, 
образованието и културата;

• Наличие на добра училищна и общинска
спортна база и места за развлечение и 
поддържане на физическа активност;

• Осигуряват се възможности за участие 
на младежи на национални и международни 
състезания, конкурси, фестивали, турнета, 
спортни състезания;

• Изградени са съвременни общински 
институции за предоставяне на социални 
услуги на хора в неравностойно положение в 
това число млади хора; 

• Включване на младите хора в актуални 
национални и европейски програми, свързани
с развитие на оброзователния и 
професионалния им капацитет и осигуряване 
на заетост;

• Поддържане на ефективно 
сътрудничеството между отделните 
институции при реализирането на 
младежките политики.

безработица сред младите хора, трайно 
установена тенденция в последните години;

• Липса на места за развлечения и спорт
• Занижена мотивация сред младежите за

активно присъствие в обществените 
процеси;

• Миграция на младежи към големите 
градове и столицата;

• Емиграция на младежи;
• Силно намаляване на младите хора в 

селата на общината;
• Липса на стимули за работодателите за 

наемане на млади специалисти;
• Ниско заплащане на младежите без 

професионална квалификация;
• Ниска степен на професионална 

реализация в съответствие със 
специалността придобита от младежите. 
Младите хора се превръщат в потенциален 
ресурс на заетостта в сивата част  на 
икономиката. Недостатъчните 
професионални умения и практики в реална 
среда и невъзможността  за  професионален  
избор  на  учащите  от  най-ранната   възраст
принуждават част от завършилите училище 
да започнат “първата възможна работа”, най-
често в сферата на услугите, търговията и 
обслужването, без  изисквания към 
условията на труд;

• Липса на собствени жилища;
• Трайно установена тенденция на слаба 

заинтересованост на родителите и активно 
съдействие в процесите на училищното и 
извънучилищното образование, обучение и 
възпитание;

• Все още съществуват прояви на агресия
сред младежите в училище и на улицата;

• Съществува и проблем с посещаемостта
на младежите на учебните занятия в 
последните класове на средното училище 
като резултат от понижена мотивация, не 
добро професионално ориентиране и 
социално-финансови фактори;

• Малък е броят на младите специалисти 
наети в големите фирми в общината;

• Все още е ниска производителността на
труда и адаптивността на младите хора.

Възможности
• Възможности за партньорство между 

Заплахи
• Липса на приемственост сред 
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младежки оранизации и местната власт за 
кандидатстване по проекти;

• Участие на младежи в местни медии;
• Привличане на средства за млади 

предприамичи, млади фермери и 
новосформирани фирми от Европейски 
проекти и програми;

• Участие на младежи в училищния живот
и управлението на училището;

• Подобряване на материалната база на 
учебните заведения и общински спортни 
бази;

• Сравнително висока степен на достъп на 
младите хора до информация чрез 
компетентно използване на съвременни 
информационни и комуникационни 
технологии;

• Използване на възможностите на 
национални и европейски програми за 
стажуване и чиракуване.

младежките лидери;
• Невъзможност на някои семейства да 

плащат за образованието и обучение на 
своите деца;

• Младите хора без опит са в 
неблагоприятно положение в условията на 
повишаване на  предлагането  на  труд  в  
контекста  на  световната  финансова  и  
икономическа криза. Младежите с ниско 
образование и квалификация са сред 
първите, засегнати от влошените 
икономически условия.

• Липса на икономическа и социална 
мотивация за собствен бизнес и 
предприемачески инициативи; 

• Пренебрегване на здравословния начин 
на живот / хранене, спорт, опасности от 
полово предавани болести, неупотреба на 
наркотици и др./ като ценност;

• Застаряващо население в града и 
околните села.

V. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ

1. Стратегически цели:

            -Създаване на устойчиви механизми за съхранение и  развитие на младежта в
община Димитровград. 

-Създаване  на  привлекателна  среда  за  развитие  на  младите  хора  в  малките
населени места и селските райони.

- Улесняване на  достъпа до качествени услуги за специална  подкрепа  на
пълноценното  личностно  и обществено  развитие  на  младите  хора  в  съответствие  с
потребностите и интересите им. 

-Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите.

2. Стратегически подцели:

        
         - Развитие на националната, регионалната и местната политика за младежта;
         - Поощряване на самоорганизирането на  младежите и създаване на предпоставки
за сформиране на нови организации и укрепване на капацитета на съществуващите;
        - Формиране на информационна политика насочена към младите хора;

7



        -  Стимулиране на гражданската активност на младежите и развитие на дейности и
инициативи, насочени към социално включване на младите хора в обществото;
        - Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното
време на младите хора, за придобиване на полезни знания, умения и навици:
       -  Създаване  на  условия,  посредством спортни дейности  за  активна  социална
интеграция на млади хора с увреждания и неравностойно социално положение;
        - Развитие и прилагане на нови форми на младежки туризъм и създаване условия
за формиране на положителни нагласи на младите хора към дейности в областта на
екологията и природосъобразния начин на живот;
        -  Обмяна на опит,  добри практики и превантивни мерки за ограничаване на
негативни социални явления;
       - Социална и културна интеграция на младите хора в обществото - чрез диалог и
обмен на културни традиции на различни етноси.
       - Популяризиране на доброволческия труд като форма на алтернативна трудова
заетост, формиране на активна гражданска позиция и обществено полезна дейност;
       -  Насърчаване на сътрудничеството между младежките организации на местно,
регионално и национално ниво за защита на младежките интереси и потребности:
       - Подкрепа на развитието и управлението на младежките организации, обучение на
младежки лидери и младежки работници.

          VI. ПРИОРИТЕТИ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ

            В качеството си на основна административна единица на територията на 
Община Димитровград, общинската администрация в досегашната си дейност по 
отношение на
младежките политики се е водила от правилото, че на младите хора трябва да бъдат
създавани условия, които да предоставят възможности да реализират потенциала си в
една или друга сфера. Действените обществени политики следва да бъдат насочвани 
към всички представители на дефинираната по-горе целева група, с акцент 
перманентно поставян върху тези лица, които са с по-малки социални възможности
/млади в неравностойно положение, маргинализирани групи и т.н./. Тази визия в 
настоящиядокумент се основава на дуалистичен подход:
            1. Инвестиране в младите хора: осигуряване на по-големи ресурси за развитие на
политики, които засягат ежедневието на младежта и са насочени да подобряват живота
им.
             2.Предоставяне на възможности: предоставяне на възможности на младите хора
от  Община Димитровград да реализират потенциала си в определена житейска сфера и 
по този начин да повлияят върху развитието на обществото като цяло.

1. Здравеопазване
-  Качествена  грижа за  живота,  здравето  и  физическата  активност  на  младите

хора в страната; 
-  Провокиране  на  отговорност  у  младите  хора  към  собственото  им  здраве,

здравна  просвета  и  култура  по  отношение  на  превенцията  на  зависимостите-
наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, СПИН и други болести, предавани по полов
път.
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2. Образование
-  Оптимално  използване  възможностите  на  образованието  -  формално  и

неформално от младежите като основа за професионална реализация на пазара на труда
и средство за развитие на човешките ресурси;

3. Младежка заетост – професионална реализация
-  Пълноценна  реализация  на  личностните  качества  на  младите  хора  при

условията на повишени изисквания на пазара на труда. Мотивация за доброволен труд,
като алтернативна форма за социална активност;

4. Гражданска активност
- Ангажиране на младите хора в обществения живот на общината и намаляване

на социалната им пасивност при вземане на решения по засягащи ги въпроси;
- Приобщаване на младите хора към основните демократични ценности -борба

срещу расизма и ксенофобията, равнопоставеност на половете, зачитане на основните
човешки права.
        5. Свободно време

- Равноправен достъп до всички източници на младежка информация;
-  Стимулиране  на  младежката  мобилност,  сътрудничество  и  обмяна  на

неформален опит

        VII. ДЕЙНОСТИ

           - реализиране на партньорски взаимоотношения с младежки и неправителствени
организации, областни и общински администрации на територията на област Хасково и
Южен централен район
           -  осъществяване  на  сътрудничество  между  младежките  организации  и
институциите, работещи с млади хора, разработване на съвместни програми и проекти
с цел подобряване благосъстоянието на младите хора в общината
           - информационни кампании за популяризиране на Европейската харта за участие
на младите хора в живота на общините и регионите

 -  подпомагане и стимулиране на международен младежки обмен
           -  създаване  на  младежки  пространства  и  зони  за  по-добър  достъп  и
информираност на младите хора
           - изготвяне и разпространение на специализирани младежки издания - бюлетини,
младежки справочници, флаери и други печатни издания по различни въпроси, касаещи
младите хора
          - укрепване и развитие на капацитета на действащите младежки организации и
институции,  работещи с млади хора и на организации без опит чрез провеждане на
обучителни семинари и дискусионни форуми 
          - популяризиране на националните и европейски програми за предоставяне на
младежки услуги, младежка мобилност и доброволчество
          - включване на дейности, обхващащи млади хора в неравностойно социално
положение и млади хора с увреждания 
          -   изготвяне на програми за реализиране на проекти и мероприятия, осигуряващи
осигуряващи  възможности  на  младите  хора   за  активно  участие  в  социално
икономическия  живот  на  общината,  като  основа  за  личностна  и  професионална
реализация

- подпомагане на проекти за превенция, лечение и рехабилитация на различни
видове зависимости, агресивно поведение и други видове асоциални прояви
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VIII. ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Основните принципи за реализация на стратегията са:
1. Консенсус
При формирането и реализирането на Стратегията за развитие на младите хора е

необходим  консенсус  между  организациите  и  институциите,  поради  факта,  че
състоянието на младите хора е значим въпрос, чието решение предполага съвместни
усилия на всички отговорни субекти.

2. Устойчивост
Постигнатите  резултати  да  се  базират  на  принципа  на  ко-мениджмънта,  т.е.

съчетаването на обществената активност с държавната и местна политика.
3. Европейски характер
Съобразяване  и  прилагане  на  европейските  принципи,  норми  и  стандарти  за

работа с младите хора.
4. Законодателно осигуряване
Разработва се и се изпълнява съобразно нормативната уредба.
5. Ресурсно осигуряване

 -  Финансово  осигуряване  чрез  общинския  бюджет,  националния  бюджет  и
европейски финансиращи програми, осигуряване с кадри, техника, софтуер и др.

-  Информационно  осигуряване  -  статистически  и  социални  емпирични
проучвания за състоянието на младите хора, за потребностите, нагласите, развитието и
очакванията на младежкия неправителствен сектор.

IX. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

           1. Повишаване на активността и успешната реализация на младите хора на пазара
на  труда  и  оптималното  използване  на  възможностите  за  повишаване  на
квалификацията,  посредством  формалното  и  неформалното  образование,  с  оглед
адекватна реакция на промените на пазара на труда.
          2. Повишена роля на младите хора в гражданското общество чрез участието им в
програми за младежки дейности;

3.  Укрепване  и  развитие  на  капацитета  на  младежките  организации  и
институциите, работещи с млади хора.

4. Прилагане на европейски модели за работа с младите хора
5.  Увеличаване  на  броя  на  доброволците  в  гражданските  и  младежките

организации;
6.  Участие  на  младите  хора  в  местното  самоуправление  за  решаване  на

младежките проблеми;
7. Повишаване информираността на младите хора относно въпроси, отнасящи се

до  живота  на  младите  хора,  включително  здравословен  начин  на  живот  и
възможностите за осмисляне на свободното време;

8.  Повишаване  активността  и  участието  на  младите  хора  в  национални  и
международни младежки и образователни програми, нарастване на относителния дял
одобрени проекти;

9. Стартиране на ежегодна общинска програма за младежки дейности;
10.  Създаване  и  укрепване  капацитета  на  вече  създадени  младежки  зони,

клубове и младежки пространства в общината;
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11. Повишаване качеството на предлаганите младежки дейности и услуги;
12. Повишаване броя млади хора, практикуващи спортни дейности;
13. Повишаване активната гражданска позиция и включване на младите хора в

дейности  по  превенцията  на  зависимостите  -  наркомания,  алкохолизъм,
тютюнопушене, СПИН и други болести, предавани по полов път;

Х. АНГАЖИРАНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

- Община Димитровград
- Областна администрация;
- Кметствата на населените места;
- Неправителствени организации;
- Институции и организации, работещи с младите хора в региона.

ХІ. МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

Мониторирането на изпълнението на Стратегията се осъществява от секторни
специалисти в областта на младежките дейности.
Показатели:
- Вложени ресурси;
- Брой на стартиралите програми;
- Преки резултати от дейностите;
- Въздействия. 
Оценката на изпълнението на дейностите, предвидени в Стратегията ще се базира на
следните показатели:
- Съответствие на целите на стратегията с потребностите и приоритетите на младите
хора на национално и европейско ниво;
- в каква степен са постигнати стратегическите цели;
- Полезност - влияние на стратегията и дейностите, предвидени в стратегията оказват
въздействие върху целевата група; - Ефикасност - изразходвани ресурси за реализирани
програми и резултати;
- Ефективност
- Устойчивост - Възможност за мултиплициране на ефекта.
В хода на реализация на Стратегията ще се изготвят периодични доклади, наблюдения,
проучвания, анкетни допитвания. Ефектът на стратегията ще се отчита и по косвени
индикатори, като присъствие на младежката тематика в медийното пространство и др.

XII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Средствата за реализиране на Стратегията за развитието на младите хора се осигуряват
в рамките на одобреният бюджет на Община Димитровград, на одобрените бюджети на
заинтересованите  институции  за  съответната  година,  от  средства  по  проекти  на
неправителствени организации и дарения от физически и юридически лица.
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	Приоритетна цел е превръщането на населението в младежка възраст в достойни, пълноценни и заинтересувани граждани, което е и целенасочен общоевропейски стремеж. Създаването на възможности за неформално обучение, професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участие в обществения и икономическия живот, за приобщаване в управлението на местно ниво е стратегически значим елемент, с доказана ефективност и благоприятно въздействие.

