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Приложение 2

АНАЛИТИЧНА СПРАВКА

по Отчета на младежта за 2015 г. на Община град Добрич

ПРИОРИТЕТ I. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И
КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

 Млади хора, отпадащи от училище
Община град Добрич е предприела мерки и провежда действия и политики по

превенция и ограничаване на отпадането от училище. Проблемът с отпадането на
ученици, подлежащи на задължително обучение, има социално, икономическо,
етнокултурно и образователно измерение. Основните причини са действащите
икономически и социални фактори, културната детерминираност и липсата на
междуинституционален диалог.

В изпълнение на Заповед № 145 от 18.02.2015 г. на Кмета на Община град
Добрич експертите на отдел „Образование и култура“ извършиха проверка в
общинските училища на дейностите за установяване и ограничаване на причините
за отпадане на ученици, подлежащи на задължително обучение.

Основната цел на проверката бе да се проучат и да се идентифицират
причините, поради които от системата на образованието отпадат деца до 16-годишна
възраст. Поставена беше задача да се регистрират и да оценят количествените
параметри на явлението, да се постигне по-пълно и конкретно разбиране на
социалните, икономическите, етнокултурните и образователните измерения на
проблема.

На основата на констатациите беше очертан профила на отпадналите и на
застрашените от отпадане ученици и бяха предложени действия, мерки и политики
по превенция и ограничаване на отпадането от училище.

Обект на проверката бяха 15 общински училища. Проверени са коректността и
правилното водене на Книга за подлежащите на задължително обучение, Дневници
на паралелките, Удостоверения за преместване на ученици, Съобщения за записване
на ученици и Решения на Педагогически съвет, касаещи проблема с отпадане на
ученици. Обобщения извод по отношение на документацията е, че се води съгласно
изискванията на Наредба 4 на МОН от 2003 г. за документите за системата на
народната просвета. Направени са предписания за отстраняване на допуснатите
пропуски и неточности.

Броят на отпадналите ученици е 240, в т.ч. отпаднали през 2014/2015 година
са 80 ученика и 160 през предходни години. Относителният дял на отпадналите
ученици е 3,69% и е сравним със средния процент за страната. Сравнението на тези
числа с данни, които получихме при подобен анализ през учебната 2009/2010
година, сочат увеличение на броя на отпадналите през текущата година. Това
обстоятелство си обясняваме, от една страна със засиленото движение (миграция) на
хора от Добрич към други населени места в страната и в чужбина, и от друга страна
с определението, което ползваме за отпаднал ученик от училище, а именно - ученик,
който е напуснал без обективни причини системата на народната просвета до
навършване на 16 години и няма информация, че продължава образованието си в
друго училище. Дефиницията допуска да бъде отчетено като отпаднало дете, което
учи в друго населено място или държава, но това обстоятелство не е потвърдено
писмено.

Всички отпаднали ученици в общината са описани в Регистър, който съдържа
данни за техните имена, ЕГН, страница и номер в книгата на подлежащите, възраст,
клас, етнос, къде се намира (евентуално) и други характеристики на семействата им.
Данните се съхраняват в Excel формат, което облекчава обработката им и
изготвянето на различни справки, напр. търсене на ученик в ученическата общност
в общината или в страната. Но в момента това не е възможно, тъй като отдел
„Образование и култура“ няма достъп до масива на МОН за ученическия контингент.
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Най-голям е относителният дял на отпадналите ученици от ОУ „П. Волов”, ОУ
„Й. Йовков”, ОУ „Н. Вапцаров“ и СОУ „Д. Талев” – общо 222 деца (92.5%). Училищата
са разположени в североизточната част на града (част от ЖК „Балик”, кв. „Изгрев”,
кв. „Строител”, ЖК „Иглика”) и значителна част от учениците им са от ромски
произход.

Според местонахождението, което са обявили ученици и родители, най-голям е
броят на заминалите в чужбина – 179 (74,6%) от всички отпаднали, при това 100
ученика (55,9%) от тях в Германия, 50 деца – неизвестно къде в чужбина, 15 – в
Полша и др. Родители и учители обясняват увеличаващата се миграция с
възможности за намиране на работа и препитание и по-добри социални придобивки
за отглеждане на деца и ученици.

Анализът на констатираните данни и факти при осъществената проверка (по
данни на училищните ръководства) сочи също така, че:

 52 деца (21,7%) са от семейства, които често се местят;
 58 деца (24,2%) са от бедни семейства;
 4 деца (1,7%) не живеят с родителите си;
 65 деца (21%) са с разведени родители или от непълно семейство;
 108 деца (46%) са с неизвестен адрес (т.е. напуснали са местоживеенето си

без да уведомят училищното ръководство);
- 46 деца (19,6%) са получили удостоверение за преместване в друго училище

или населено място в страната, но не са потвърдени, че продължават обучението си.
Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни

фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказва най-силно влияние и се
проявява най-вече в ромските квартали. Икономическите причини за напускане на
училище (ниски доходи, лош жизнен стандарт и битови условия, безработица и др.),
влиянието на семейството и средата  (отглеждане на деца в непълни семейства,
ниско образователно равнище на родителите, нехайно и безотговорно родителство и
др.) и образователните фактори (ниска степен на училищна готовност, трудности
при усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на училище, конфликти
с учители и съученици) си взаимодействат и поставят децата в особено висок риск от
отпадане от училище.

Преждевременното отпадане от училище е основен фактор, допринасящ за
безработицата, бедността и социалното изключване. За отделния индивид това
означава неграмотност, липса на социални умения, ниско ниво на образование и
квалификация и реализация в живота. Предвид сложността на явлението „отпадащи
ученици от училище” и комплексното действие на причините, които го пораждат, е
необходимо тясно сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище за
успешното и трайно преодоляване на този проблем.

 Младежи, завършващи висше образование
На територията на град Добрич има три висши училища: Колеж град Добрич

към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Висше училище по
мениджмънт и Добруджански технологичен колеж – Технически университет –
Варна.

Добруджански технологичен колеж, е част от структурата на Технически
университет гр. Варна:

 Брой студенти: 94 души от тях 25 редовно обучение и 69 задочно обучение;
 Държавна социална стипендия от университета за 2015 година получава 1

човек;
 Държавни стипендии по майчинство през 2015 получават 6 студентки-майки;
 „Стипендия за успех“ по проект „Студентски стипендии“ на Европейския

социален фонд Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 –
2013“, за 2015 г. получават 5 души;

 Брой дипломирани студенти през 2015 г. – 36 човека, предстои през 2016 да
се дипломират 37 човека.

В колежа се провежда обучение в образователно-квалификационна степен за
висше образование (ОКС) „професионален бакалавър по ...“ с продължителност 3
години редовно обучение и 3,5 години задочно обучение по следните специлности:

 „Земеделска техника и технологии“;
 „Ремонт и експлоатация на транспортна техника“;
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 „Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства“.
В момента тече процедура според изискванията на Националната агенция за

оценка и акредитация на висшето образование в Република България за
преобразуване на колежа във „Филиал на ТУ Варна в гр. Добрич“, при което към
гореспоменатите три специалности ще се добавят и още две в ОКС „бакалавър“, със
срок на обучение 4 години, а именно: „Земеделска техника и технологии“ и „Аграрно
инженерство“.

С решение на Народното събрание на Република България от 21.05.2015 г.
(публикувано в бр. 38 на ДВ от 26.05.2015 г.), Висше училище Международен
колеж (ВУМК) град Добрич се преобразува във Висше училище по мениджмънт, гр.
Варна (ВУМ). Новият статут на институцията е заслужено признание за неуморните
усилия на всички членове на екипа на ВУМ да осигуряват високо качество на
обучение в предлаганите специалности.

Висше училище по мениджмънт е правоприемник на Висше училище
Международен колеж – разписаните партньорства се запазват със същите условия и
срокове. Направленията и специалностите, по които висшето училище предлага
обучение – „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Туризъм“ в градовете
Варна и Добрич се запазват, но се планира разкриването на нови бакалавърски и
магистърски програми на български/английски език, които ще се предлагат в:

 Академична школа за следдипломно обучение;
 Академична школа за бизнес и маркетинг;
 Академична школа за компютърни науки;
 Академична школа за туризъм и хотелски мениджмънт;
 Академична школа за модерно образование;
 Институт за кулинарни изкуства.
Според новият статус, ВУМ ще има капацитет до 2 000 студента, които ще

могат да се обучават във Варна и Добрич. Сред възможностите, които ще имат
студентите, са избор между три или четиригодишна българска бакалавърска диплома
(„проф. бакалавър“/ „бакалавър“);

 Завършване с две дипломи за степен бакалавър (българска от Висше училище
по мениджмънт) и втора от партньорски университет на ВУМ от Великобритания,
Швейцария, Холандия и др.;

 Завършване с две дипломи за степен магистър (българска от Висше училище
по мениджмънт) и втора от дългогодишния партньор на висшето училище – Cardiff
Metropolitan University, Великобритания;

 Достъп до студентски заем с цел обучение в магистърски програми;
 Повече възможности за научноизследователска дейност.
Висшето училище ще продължи да разширява международните си академични

партньорства и да подготвя кадри, отговарящи на търсенето на пазара на труда в
България и чужбина.

Преподавателите в Колеж град Добрич към Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски“ непрекъснато подобряват формите и организацията на
учебния процес с цел повишаване качеството на обучение, постигане на по-високи
резултати от студентите в учебния процес и повишаване броя на завършващите
студенти в различните специалности и направления.

През 2015 г. завършват 90 студенти, ОКС „професионален бакалавър“.
Студентите, завършили специалностите в педагогическото направление, се
реализират веднага на пазара на труда.

Завършилите специалността „Растителна защита” се реализират като агрономи,
консултанти и специалисти в следните сектори: Частни и кооперативни земеделски
стопанства; Агрофирми; Агроаптеки; Специализирани магазини и вериги,
оборудвани със сектор “Градина” и “Селско стопанство”; Областни и общински
служби по земеделие; Различни форми на сдружения и неправителствени
организации, свързани със селското стопанство и опазване на околната среда.

Професионалните бакалаври в областта на информатиката и информационните
технологии се реализират като специалисти по информационни технологии и техните
приложения.

С цел повишаване на професионалната компетентност на студентите всяка
година се реализират педагогически практики. Така се осъществява по-добра връзка
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между училището и Колежа. За осъществяване на различни видове практика и
стажове по различните специалности се използват базите на  ОУ „Стефан Караджа“,
ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, ЦДГ №7 „Пролет”, ЦДГ №8 „Бодра смяна”, ЦДГ №25,
„Професионална гимназия по аграрно стопанство“, „Добруджански земеделски
институт“ и фирмите за информационна техника и софтуер в гр. Добрич.

Участие на студентите в национални и вътрешноуниверситетски
проекти:

Национални проекти, в които ШУ е координатор или партньор:
Студентите от Колежа участват в ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002

„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Студентите участваха активно в дейността на  учебните заведения, институции
и фирми в които работят.

През 2015г. в Колежа се работи по 3 вътрешноуниверситетски проекта:
 Проект 1 - РД-08-276/11.03.2015 г.: Съвременни аспекти в обучението на

студентите – колежани;
 Проект 2 - РД-08-277/11.03.2015 г.: Актуални приложения на

информационното и математическо моделиране в обучението на студентите –
колежани;

 Проект 3 - РД-08-278/11.03.2015 г.: Проучване на методи и технологии за
екологично производство на селскостопанска продукция

В тези проекти са включени общо 16 студенти.
Участие на студентите в научни форуми:
По проекта „Съвременни аспекти в обучението на студентите – колежани“ във

връзка с празника на Университета беше организирана Кръгла маса по проблемите
на образованието с участието на преподаватели и студенти от Колежа и учители от
Добрич. Докладите им са отпечатани в Научните трудове на Колежа т. VІІІ.

 Цанкова, М., Б. Божкова. Самостоятелната работа на студентите по методика
на обучението по природознание на тема „Запознаване с човека”, Научни трудове,
Добрич, УИ Епископ Константин Преславски, 2015, т. VIII, сс. 46-54.

 Пейчева Р., Е. Димитров. Ролята на дигиталната приказка и модерните
технологии в ранното чуждоезиково обучение. Научни трудове, Добрич, УИ Епископ
Константин Преславски, т. VIII, 2015, сс. 64-73.

 Студенти от Колежа участват с доклад в 5th International Conference on
Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and
Education (ICAICTSEE - 2015), November 13 -14th, 2015, UNWE, Sofia.

 Vasilev, D., S. Vasileva, D. Ivanova. S. Integrated Approach for Creating E-
Learning Materials. // 2015, Bulgaria

 Заетост при младите хора
Младежката безработица е приоритет на политиката по заетостта на

национално ниво и в рамките на Европейския съюз. Основна цел на  Националния
план за изпълнение на Европейската гаранция на младежта е  всеки младеж да бъде
обхванат и регистриран в ДБТ, за да получи подкрепа и използва възможности за
работа и обучение. През 2015 г. приоритетно се предлагаше обучение и заетост на
регистрираните младежи. Направиха се няколко информационни кампании в т.ч.
„Отворени врати” на които беше отправена покана към тази група да посетят Бюрата
по труда, за да се информират за възможностите за заетост, обучение и интеграция.
Следва да се отбележи, че служителите работят с младежите индивидуално,
провеждат консултантски разговори, при които изготвят индивидуален план за
действие за всеки. Специфична особеност на групата младежи е, че повечето нямат
правилна преценка за своя опит, знания и умения. Ролята на служителя е да ги
окуражи, да извлече максимално полезна информация, като подчертае силните им
страни и потенциала им за развитие.

Друг проблем за огромния брой безработни младежи е културата на търсене на
работа – на първо място те се обръщат към роднини и приятели. По-непопулярно
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сред младите остава търсенето чрез обяви, работодател или пък бюрата по труда. А
там възможностите са реални.

За повишаване нивото на заетост на младежите в община Добрич през 2014 г.
се работеше в следните направления:

 Програми за заетост. През 2015 г. са включени общо 60 лица в програми за
заетост, финансирани от Държавния бюджет и 11 в насърчителни мерки за заетост;

 ОП ”РЧР” – Общ брой включени младежи за 2015 год. – 134;
 Първичен пазар – с посредничеството на Бюрото са започнали работа 735

младежи.

●Безработица сред младите хора
Относителният дял на регистрираните младежи спрямо общия брой безработни

лица от Община град Добрич през 2015 г. е бил 13.3 % при 15.5% за 2014 г. Към
31.12.2015 г. техният брой е както следва – до 19 г. - 26 бр., до 20 г. – 24 г. – 236
бр.; до 25 г. – 29 г. – 491 бр. От тях 216 са с основно и по-ниско образование.

За преодоляване на негативните последици от младежката безработица, ДБТ
Добрич е предприела следните действия:

 Устроени на работа с посредничеството на Бюрото по труда общо 940 лица –
по програми за заетост – 60 лица, по мерки за заетост – 11 лица, по схеми на ОПРЧР
– 134 лица, на първичен пазар – 735 лица

● Работа по проекти, както следва:
 Проект ESF-1113-03-13001 „Създаване на нови работни места във фирма

„Старт АД”;
 Проект № ESF–1113 – 03 -13004 “Подкрепа за обучение и заетост” на Екогруп

ЕООД;
 Проект “Работни места за модерно образование” – на фирма

“БесТрейдинг”ООД;
 Проект „Нова възможност за младежка заетост” на схема Младежка заетост по

ОПРЧР;
 Програма ”Старт на кариерата” по процедура 2015 г.
●Самонаемане и предприемачество
Относителният дял на самонаетите сред младите хора у нас е под средния за

Европейския съюз. Младите хора се нуждаят от подкрепа както при стартирането,
така и при развиването на самостоятелен бизнес. Предприемаческата култура сред
тях е все още неразвита. Пречка се оказва и липсата на стартов капитал, ясна и
устойчива визия за развитие в краткосрочен план, непознаване на бизнес средата и
др. Факт е, че през 2015 год. няма младежи, които са ползвали инструментите на
ЗНЗ за стартиране на собствен бизнес, въпреки осъществените 114 консултации в
това направление.

 Професионално ориентиране и реализация
През 2015 година консултации за професионално развитие са получили 1260

младежи от Община град Добрич. Те се разделят както следва: до 19-годишна
възраст - 154 лица; от 20 до 24-годишна възраст – 392 лица; от 25 до 29-годишна
възраст – 714 лица. За същия период обучение са започнали 82 младежи.

Инициативи, мероприятия и събития, реализирани с младите хора на Община
град Добрич през 2015 г., по приоритет Насърчаване на икономическо
развитие и кариерно развитие на младите хора

 На 20 февруари 2015 г. в сградата на Младежкия център екипът на центъра,
създаден по проект на Община град Добрич, проведе неформално обучение.
Събитието бе по повод 20 февруари – Ден на социалната справедливост и на 21
февруари – Международен ден на майчиния език. В обучението се включиха около
20 младежи от град Добрич с желанието да опитат нещо нестандартно и забавно.
Бяха раздадени темите дискриминация и ксенофобия, човешка сигурност и
образование. Изиграни бяха различни атрактивни игри, сред които и „Езикова
бариера“.

Неформалното обучение представлява алтернативна форма на образование,
което е нерегламентирано от правилници, наредби, закони. В центъра му стоят
личностното развитие и индивидуалния подход. Неформалното обучение провокира
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младите хора да търсят ефективни пътища към собственото си развитие,
усъвършенстване и израстване.

 Второто неформално обучение се проведе на 22 март в сградата на Висше
училище по мениджмънт. С това събитие бе отбелязан Международния ден срещу
расовата дискриминация – 21 март. В него с интерес се включиха около 20 младежи
от ВУМ. Разгледани бяха различни теми, сред които: „Трудността да излезеш от
границите на собствената културна перспектива“; „Расизмът, стереотипите и
културните различия“; „Как да се борим с расизма в образователните институции“.

 Висше училище по мениджмънт организира кариерно изложение, на което
присъстваха фирми от Германия, Испания, САЩ, Русия, Гърция и България, в
областта на туризма и бизнес услугите. Работодателите имаха възможността да
избират на място бъдещи свои служители за предстоящия летен сезон. Трудовата
борса се проведе на 9 февруари 2015 г. в сградата на висшето училище.

Събитието беше отворено за всички студенти и ученици над 18-годишна
възраст от региона, като задължително изискване за участие е говоримо владеене на
английски или немски език. Мениджърите на 14 компании се включиха в трудовата
борса.

 През м. февруари 2015 г. ученици от 8, 9 и 10 клас на СОУ „Димитър Талев“
участваха в организиран тренинг за себепознание по проект „Система за кариерно
ориентиране в училищното образование“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Възпитаниците на училището се включиха в забавни игри, които ги накараха
да се „вгледат“ по-сериозно в себе си и да потърсят отговор на въпросите: Какво
обичам; Какво ценя; Какво ме прави щастлив, за да се ориентират към професии,
които в най-голяма степен съответстват на тяхната идентичност. Участниците в
тренинга получиха и интересни предизвикателства от кариерните консултанти от
Център за кариерно ориентиране – Добрич и затвърдиха уменията си за личностно и
екипно представяне.

●30 работодатели се включиха в Специализирана трудова борса за младежи с
акцент в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, провела се във
Висшето училище по мениджмънт в Добрич през м. март 2015 г. От тях 21
работодатели обявиха 720 свободни работни места. Останалите 9 работодатели
имаха одобрени заявки по проект „Нова възможност за младежка заетост” по
процедура „Младежка заетост” на ОПРЧР и присъстваха на събитието, за да направят
своя подбор за заявените длъжности за младежи до 29-годишна възраст. На борсата
участваха и представители на Областен военен отдел - Варна.

По-голям брой работни места обявиха фирмите „Албена” АД, „Бялата лагуна”
АД, „ХМК” ЕООД, „Хермес тур” ООД, „Феста хотели” АД, „Бора консулт 2002” ЕООД и
др.

Оформени бяха щандове за попълване на автобиографии, където специалисти
от Дирекция „Бюро по труда” - Добрич оказаха методическа помощ и пряко
съдействие на търсещите работа лица. Около 450 посетители се възползваха от
предоставената възможност.

Трудовата борса посетиха над 900 лица с подходяща квалификация от
общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик, в това число около 400 младежи.
Сред тях бяха и курсисти, включени в обучение по партньорски проекти – „Уча и
успявам в България”, „Посоки” и „Шанс за работа – 2015”. На борсата бе обособен
и EURES щанд, където бяха представени възможностите за търсещите работа в
Европейския съюз.

Трудовата борса бе 19-та по ред в страната и беше организирана от Агенцията
по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна и Дирекция „Бюро
по труда” – Провадия.

 Възпитаници на ПМГ „Иван Вазов“ постигнаха успехи на Националното
пролетно състезание по физика, което се проведе на 7 март 2015 г. в град Варна. В
състезанието се включиха 350 ученици от цялата страна. В условията на сериозна
конкуренция младите добрички физици се справиха отлично.

Пламен Георгиев от 11 клас завоюва първо място и спечели златен медал,
Георги Иванов спечели втора награда, а Диляна Боянова – трета награда. Трети
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награди завоюваха и Никола Веселинов, Владислав Иванов, Никола Петров и
Гавраил Иванов.

 На всички училища на територията на град Добрич беше изпратена покана от
името на Сдружение „Професионален форум за образованието“ град София за
традиционната Пролетна педагогическа академия, която се състоя в периода 06.04.
– 09.04.2015 г. в град Велинград.

●Град Добрич беше домакин на Националната олимпиадата по астрономия,
която се проведе на 2 и 3 май 2015 г. в СОУ „П. Р. Славейков“. Организаторите -
Регионален инспекторат по образование и Община град Добрич, бяха експонирали
изложба по повод обявяването на 2015 година за Международна година на
светлината.

Състезанието протече в два кръга – теоретичен и практически, като в три групи
се състезаваха общо 76 ученици от 8 до 12 клас от цялата страна.

 Двадесет младежи от Добрич – студенти, безработни и ученици, придобиха
практически умения за разработване на собствен бизнес-план. Това се случи на
обучение за развитие на предприемаческата компетентност, организирано от
Младежки информационно-консултантски център – Добрич в Несебър през м. май.

Младите хора бяха запознати с основните качества и умения, които
предприемачеството изисква - мотивация, инициатива, пресметнат риск, специфични
знания. Младежите показаха иновативно мислене и оригинални идеи по време на
обучението, проведено от проф. д-р Димитрина Каменова.

●На 26 юни 2015 г. в град Добрич във Висшето училище по мениджмънт се
проведе Международна научна конференция на тема „Образованието – фактор за
икономически растеж и развитие на човешки капитал“. По време на събитието над
50 учени от страната и гости от Украйна представиха докладите си по темата. Сред
тях бяха и преподаватели в училища на Добрич и детски градини, които предложиха
интересни проучвания за ролята на образованието като фактор за растеж и
развитие.

На конференцията бяха организирани четири кръгли маси, на които
присъстващите дискутираха качеството на услугите и инвестициите в образованието.

●На 17 септември 2015 г. в град Добрич се проведе Национална ученическа
конференция с конкурс „75 години от Крайовския договор и 70 години от края на
Втората световна война“. Организатори на мероприятието бяха Регионалният
инспекторат по образование, ХГ „Св. св. Кирил и Методий" и Висше училище по
мениджмънт със съдействието на Община град Добрич, Регионален исторически
музей, Регионална библиотека „Дора Габе" и Национална мрежа на децата.

Идеята за националната ученическа конференция е на Светлана Василева -
старши експерт в РИО и в нея взеха участие 73 ученици и 33 учители от 28 училища
в страната. Учениците представиха презентации, есета, доклади и рисунки по темата
и бяха оценявани от жури. Разработките на участниците в националната
конференция са събрани в диск и ще бъдат отпечатани.

Във втория ден на форума учениците и учителите имаха възможността да
присъстват на научната конференция, която бе организирана от Регионален
исторически музей – Добрич и Исторически музей – Тутракан.

●През м. октомври 2015 година в град Добрич стартира обучение за
спасители. Група от 15 младежи на възраст от 17 до 29 години бяха обучени за
спасители на басейн и море. Младежите, които успешно преминаха курса, получиха
свидетелство за спасител и се присъединиха към обучените кадри на Български
Червен Кръст.

Обучението продължи 3 месеца, 65 учебни часа, от които 21 часа теория и 44
часа практика. Успоредно с провеждане на обучението, 10 от най-добрите от групата
преминаха и обучение „Воден спасител на открити водни площи и море“.
Придобитата квалификация им даде право на професионална работа.

Курсът за водни спасители бе финансиран по проект BG06-102 „Младежки
център Добрич – Вашето утре” на Община град Добрич, финансиран по Програма
„Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014.
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●Oт 2 до 5 декември 2015 г. Младежки център Добрич проведе обучение
„Първи стъпки към успешна кариера". В него взеха участие две групи по 15 младежи
от СОУ „Димитър Талев" и СОУ „Любен Каравелов" - партньори по проект „Младежки
център Добрич - Вашето утре", който се реализира с финансовата подкрепа на
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на Европейското
икономическо пространство.

Основна цел на обучението бе участниците да усвоят умения за търсене на
работа чрез различни методи на обучение като ролеви игри, проучвания на случаи,
дискусии, имитиране на истински ситуации и работа в малки групи.

Анкета, проведена сред участниците в събитието, установи, че младите хора
проявяват голям интерес към стартиране на собствен бизнес в бъдеще. В сесиите
бяха предвидени срещи с представители на Бюрото по труда и управител на фирма
от Добрич. Те запознаха младежите с трудностите и възможностите за стартиране на
собствен бизнес.

●През м. декември 2015 г. проект „Младежки информационно-консултантски
център” - Добрич приключи своята дейност с двудневно обучение-тренинг на тема
„Развитие на млади лидери. Бизнес умения”.

Обучителят – проф. д-р Димитрина Каменова, насочи вниманието на младежите
върху въпроси, свързани с „Лидерски техники и делово общуване”, „Основни
лидерски умения”, „Прилики и разлики между мениджър и лидер”, „Мисия и визия на
младия лидер”, „Развитие на умения за търсене и виждане на новото”, „Създаване на
собствен бизнес” и др. В края на обучението четири предприемачески екипа
демонстрираха на практика своите умения за разработване на идея за собствен
бизнес.

МИКЦ - Добрич бе реализиран за 11-месечен период през 2015 г. от фондация
„Повик” в партньорство с Община град Добрич и Младежки център – Добрич по
Национална програма за младежта 2011 – 2015 година.

Бяха проведени 5 двудневни обучения, 7 концерта, 5 информационни
кампании, екоакции, дебати, много консултации на актуални теми. Общо
привлечените участници в проекта са над 10 000, като голяма част от тях ползват
услугите на МИКЦ-Добрич не за първи път.

МИКЦ - Добрич реализира своята дейност за четвърти пореден път и вече има
натрупан опит в предоставянето на качествени и достъпни информационни и
консултантски услуги на младежите от Община град Добрич в областите: превенция
на рисково поведение, граждански права, здравословен начин на живот, решаване
на конфликти, кариерно развитие, професионално ориентиране.

Младежки център - Добрич стартира инициативата „Академия млад лидер",
която се проведе в периода от 7 до 12 декември 2015 г. в Частното езиково училище
„Леонардо да Винчи". В нея участие взеха две групи по 15 младежи на възраст от 15
до 29 години от шест добрички училища, Центърът за настаняване от семеен тип и
Центърът за обществена подкрепа 2.

Основната цел на обучението бе участниците да разширят знанията си за
лидерство, лидерски стил и поведение, както и да усвоят ефективни лидерски
умения. Предвидени бяха разнообразни интерактивни методи и техники, ролеви
игри, презентации, симулации, демонстрации, работа в малки групи и дискусии.

По време на заниманията си участниците имаха възможност да осмислят
собственото си поведение и взаимоотношенията, които изграждат с останалите, да
експериментират и усвояват нови и по-ефективни модели на поведение и стратегии
в междуличностните отношения.

ПРИОРИТЕТ II. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И
КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ

 Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността
на услугите в подкрепа на развитието на младите хора.

Източниците на специализирана информация, както и на специализирани
консултации и услуги са част от културната  инфраструктура на Добрич - Регионална
библиотека „Дора Габе”, Регионален исторически музей, Художествена галерия,
Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.”, Народно читалище „Пробуда-1939 г.”,
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Народно читалище „Романо дром-2002 г.” и Народно читалище „Мевляна – 2012“.
Тези институти гарантират непрекъснато повишаване на качеството и достъпа до
информационни и специализирани услуги в подкрепа на младежкото развитие.

Следвайки приоритетите на европейската политика и Националната стратегия
за младежта, те работиха целогодишно за:

 осигуряване на достъп до разнообразни услуги за личностно и професионално
развитие на младите хора в града и областта;

 съдействие за качественото неформално обучение на младите хора,
 насърчаване на ученето през целия живот;
 подпомагане социалното включване на младежи в неравностойно положение;
 организиране и провеждане прояви, стимулиращи развитието на таланта,

творческите умения и културното изразяване на младежите;
 насърчаване на междукултурния диалог и културното разнообразие.

През 2015 г. в обществените библиотеки на града са регистрирани:
 над 700 потребители на  възраст от 15 до 28 г.;
 над 50 000 посещения на потребители над 14 г.;
 над 8 000 посещения в Информационния център на РБ „Дора Габе“;
 над 15 000 справочно-библиографски и информационни дейности.
Наблюдава се известен спад в показателите в сравнение с 2014 година, който

се обяснява с: навлизането на информационните и комуникационни технологии и
достъпа до Интернет във все повече домакинства, а така също и с демографските
процеси и намаляване броя на младите хора в града. Но за сметка на това, през
отчетната 2015 г. са увеличени справочно-библиографските и информационни
начинания, предоставяни все по-често и по електронен път. Увеличение имат и
посещенията в библиотеките и в музеите, което се дължи на разширяване
функциите на институциите и развитието им като общодостъпни културно-
образователни и информационни центрове за общността.

През годината в град Добрич информационни услуги са получили 5760 млади
хора. Библиотеките използват различни форми на традиционно и виртуално
справочно обслужване, оказват консултантска помощ на потребителите и на
ползващите компютър и Интернет. Броят на е-услугите нараства значително. Към
всеки потребител се прилага и индивидуален подход. Информационният център на
Регионална библиотека „Дора Габе“ разполага с 13 компютъра за потребители, чрез
които младите хора се подпомагат в търсене на информация. Всички обществени
библиотеки осигуряват информация във връзка с програми и мерки за заетост и
обучение, предоставят услугата информационно гише на предприемача, оказват
консултантска помощ, развиват образователната и обучителна дейност - групово и
индивидуално, при изготвянето на документи за кандидатстване, комуникацията с
работодател и явяването на интервю, провеждането на уеб интервю и обслужването
чрез портала EURES - европейски портал за професионална мобилност.  В подкрепа
на формалното образование на кандидат-студентите се предоставят информационни
материали.

С цел подпомагане и подкрепа на личностното и обществено развитие на
младите хора, включително и за развитие на жизнени умения, през 2015 година
Регионална библиотека „Дора Габе“ е извършила 1150 устни справки и консултации,
предназначени за млади хора на възраст от 15 до 29 години.

Важно значение в тази област има и създаденият към Народно читалище
„Романо дром – 2002 г.“ Здравно-информационен клуб „Здравни и социални
проблеми“. През изминалата година той проведе беседи по повод Деня за борба с
туберкулозата /28.03/ и Деня за борба срещу ХИВ/СПИН /1.12/, както и беседи на
тема "Здраве и превенция". Клубът оказа съдействие и помощ във връзка със
здравни въпроси на 21 души /начин на плащане на ЗО, приемане в болница за
лечение, изготвяне на документи за ТЕЛК и пр./

През 2015 година продължи да се развива връзката „Музей – училище“,
реализирана основно чрез образователни програми, аудиториуми и лектории.
Музеите сложиха началото и на нови образователни програми, като:

 Образователна програма „Един ден уредник в музея“;
 Образователна програма „Библиотекар за един ден“;
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 Образователни пешеходни турове „Следи от миналото“ - „Чешмите на
Добрич”, „Фонтаните на Добрич”, „Храмовете в Добрич”, „Архитектурата на
възрожденския град”;

 Образователна програма „За някои интересни събития, свързани с историята
на Добрич“;

 Традиции; Годишнини; Слово и образ; Историята в изобразителното изкуство;
Образователна програма по повод кръгли годишнини на известни личности – Гео
Милев, Ярослав Вешин, Вадим Лазаркевич, и събития.

Едновременно с това културните институти в града и музикалните състави –
БКО, ПФА „Добруджа“ и Духовият оркестър, продължиха да работят по
традиционните за тях образователни програми и музикални образователни лектории
и концерти.

С цел повишаване качеството на предлагания продукт в културните институти
бяха въведени и нови форми и практики. През 2015 година Регионална библиотека
„Дора Габе“ работи за въвеждане на платформата COBISS3 /Кооперирана онлайн
библиографска система и услуги/ за усъвършенстване, автоматизиране и свързване
на автономни библиотечни информационни услуги.

За да могат успешно да изпълняват задачите си на информационни центрове,
приоритет в работата на обществените библиотеки е обогатяване на библиотечните
колекции с нови информационни ресурси. За съжаление, въпреки че през изтеклата
година бяха утвърдени стандарти за библиотечно-информационно обслужване, една
от целите на които е съпоставимост на резултатите на българските библиотеки в
международен аспект, резултатите по отношение на попълването на колекциите с
актуални информационни ресурси все още не са достатъчно добри. Това се отнася
особено до читалищните и училищните библиотеки, които разчитат предимно на
дарения за попълване на своя библиотечен фонд.

И през 2015 година обществените библиотеки и музеите организираха своите
дейности за по-качествено обслужване на младите хора, подкрепяха и участваха в
международни, национални и общински кампании и разработиха свои програми за
ограмотяване, формиране на информационна грамотност сред младежта с цел
стимулиране креативността и таланта на младите хора. Институциите се включиха в
кампаниите „Маратон на четенето”, Национална библиотечна седмица, „Чети с мен”,
„Забавното лятно четене”, „Читател на годината”, Get Online Week, Буккросинг
зона в Регионална библиотека „Дора Габе“, европейските инициативи „Нощ в музея“
и „Нощ на литературата“ като обхванаха повече от 2500 млади хора. Непрекъснато
се увеличава и делът на беседите и проявите, свързани със запознаване на младите
хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като
граждани на Република България и на Европейския съюз.

През м. март 2015 г. Регионална библиотека „Дора Габе” предложи на
кандидат-студентите и техните родители информационни материали за над 20 висши
учебни заведения в страната. В сектор „Обща читалня” са предоставени
справочници и рекламни материали, чрез които може да се получи информация за
специалностите във висшите учебни заведения, условията и сроковете за
кандидатстване, класирането и записването, за приемните изпити, за битовото
устройване и социалните придобивки на студентите.

Всички културни институти популяризират възможностите и услугите, които
предоставят, чрез своите уеб страници и Facebook страници, чрез прессъобщения до
средствата за масова комуникация, публикации в местни и национални медии,
информационни дни и дни на отворените врати.

Добрите партньорски взаимоотношения спомагат за успешното реализиране и
разширяване диапазона на дейностите, предназначени за младите хора от град
Добрич и областта.

 Дейностите, които предостави Младежки център през изминалата 2015 г., са
в областта на информационното обслужване на младите хора, като основната цел е
улесняване на достъпа до качествена, актуална, достъпна и систематизирана
информация, чрез реализиране на кампании, консултации, акции, чрез сайтовете на
Младежки център, МИКЦ Добрич, „Младежки център Добрич – Вашето утре” и
Евродеск.
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Друг важен приоритет в дейността на Младежки център е предоставяне на
възможност за неформално обучение на младите хора, предлагане на качествени
услуги за разширяване на знанията, опита и уменията им, насърчаване на
творческите им способности. През 2015 година на територията на Младежки център
функционираха 24 школи, клубове, студия и неформални групи. Реализирани бяха
концерти, изложби, радиопредавания, конкурси. Младите дебютанти в изкуствата
получиха нужната подкрепа за участие в редица национални и международни
конкурси и фестивали.

Младежки център – Добрич активно се включва в национални и общински
информационни кампании и еко акции: Анти-спин кампания, „Европейска седмица
на младежта”, 12 август – Международен ден на младежта, Международен ден на
земята, „Безопасен интернет”, „Език без омраза”, Информационна кампания за
популяризиране дейностите на Младежки център и др.

На горепосочените сайтове  непрекъснато се публикува актуална информация
за предстоящи инициативи и кампании, национални и международни младежки
форуми, както и актуална информация за продължаване на образованието,
стипендии, стажове, свободни работни места.

За периода 15 януари – 15 ноември чрез проект МИКЦ, финансиран от ММС в
партньорство с Младежки център, се осъществиха  165 групови и индивидуални
консултации. Консултираните млади хора бяха общо 1530. Специалистите-
консултанти  предоставиха актуална информация по следните теми: „Рисково
сексуално поведение – полово предавани инфекции”, „Превенция на психоактивни
вещества”, „Контрацепция – нежелана бременност”, „Превенция на ХИВ/СПИН”,
„Нравствените ценности – отношение към хората в неравностойно поведение”,
„Корупцията”, „Кариерно развитие“, „Вербално и невербално общуване”, „Как да
кандидатстваме за работа”, „Права на европейския гражданин” и др. Проведени бяха
и 5-двудневни изнесени обучения с участието на 100 младежи – „Ефективно
общуване и водене на спорове”, „Предприемачество”, „Развитие на млади лидери”,
„Превенция на рисково сексуално поведение” и „Превенция на ХИВ/СПИН”.

Предложените консултантски услуги допринесоха за подкрепа на личностното и
общественото развитие на младите хора, включително и за формиране на жизнени
умения.

За отчетния период 1 януари – 31 декември 2015 г. Младежки център работи и
по проект BG06 – 102 „Младежки център Добрич – Вашето утре”, финансиран по
програма „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 „Младежи в риск” чрез Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. Проведени
бяха: обучения, обхващащи човешките права, Академия „Млад лидер”, „Първи
стъпки към успешна кариера”, минипроект за ограмотяване, еко акции, спортни
турнири – волейбол, тенис, футбол, минипроект за водни спасители; кампания
„Движение срещу омразата”; работилница за мартеници и коледни играчки и др. Във
всички тези инициативи и кампании се включиха 3100 младежи от които 261 от
ромски произход.

На 16 и 17 март 2015 г. се проведе Кандидатстудентска борса в град Добрич.
Тя се организира за 21-ва поредна година със съдействието на Община град Добрич.
Щандовете на 23 висши учебни заведения и 3 образователни фирми бяха
разположени в Младежки център. На борсата учениците получиха информация и
консултация от специалисти от висшите заведения за условията и сроковете за
кандидатстване, класиране и записване; за приемните изпити; за битовото
устройване и социалните придобивки на студентите. Младежите имаха възможност
на място да получат кандидатстудентски справочници, учебно-помощни и
информационни материали.

На 22 април 2015 г. в Добрич се проведе Панорама на средните училища във
фоайето на Концертна зала „Добрич“. Със свои щандове се представиха седем
професионални училища, едно основно, две частни, три професионални гимназии,
пет СОУ-та и спортното училище. По време на изложението беше предоставена
актуална информация за условията и срокове те за кандидатстване, класиране и
записване на учениците за учебната 2015/2016 година.

Екип от учители от СОУ „Св. Климент Охридски“ град Добрич кандидатства по
програма „Еразъм+“ с проект „Ефективно използване на ИКТ в обучението по
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английски език“. Основната цел на осъществяването на проекта е да се постигне
подобряване на качеството на обучението по чужд език, използването на нови
технологии в класната стая, както и обогатяването и усъвършенстването на
дигиталните компетенции на преподаватели по чужд език и информационни
технологии. Повишаването на квалификацията на учителите се осъществява
посредством индивидуални квалификационни курсове в Ирландия и Англия.
Участват общо трима учители от СОУ "Св. Кл. Охридски" – двама по английски език,
и един преподавател по информационни технологии в начален курс. Участниците в
мобилността ще работят в екип с колеги от други европейски страни за разработване
на съвместни инициативи и проекти.

Ученици от две добрички училища се срещнаха с данъчните от НАП – Добрич
по повод образователната кампания на НАП „Влез в час с данъците 2“. Целта на
кампанията бе да се повиши информираността на младите хора за данъците и
осигуровките, като акцентът беше поставен върху отговорите на въпросите защо е
важно да са издават касови бележки при покупка и как това засяга всеки
потребител.

През м. февруари 2015 г. данъчните се срещнаха със зрелостниците от ПГТ „П.
Яворов“, а през м. март – с възпитаниците от ПМГ „Иван Вазов“. Младите хора бяха
запознати и с това какво трябва да знаят при започване на работа, за заплащането
на осигуровки и прекъсването на здравните права. Учениците имаха възможността
да се включат в играта на НАП „Парола: Касова бележка“, която е част от
образователната кампания на НАП „Влез в час с данъците 2“ и има за цел да повиши
информираността на младите за данъците и осигуровките.

Акцент в кампанията през тази година са отговорите на въпросите защо е
важно да се издават касови бележки при покупка и как това засяга всеки
потребител. Според регламента на играта до 31 май 2015 г., всеки ученик в
България можеше да регистрира неограничен брой касови бележки чрез специално
разработен софтуер. Колкото повече фискални бонове бе записал един участник,
толкова по-голям е шансът той да спечели някоя от наградите (таблети, фотоапарати
и игрална конзола).

Към м. март учениците от град Добрич бяха регистрирали 3 141 касови бележки
 Свободно време
С цел подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното

време на младите хора и насърчаване развитието на техния талант в град Добрич и
през 2015 година бяха реализирани 2038 културни събития от всички жанрове на
изкуството, както и лекции, беседи, аудиториуми, презентации и др. 140 са
любителските клубове, школи и студии, в които са обхванати повече от 4000
участници, преобладаващо млади хора.

Младежите на Добрич се включват активно в културния живот на Община град
Добрич както със свои самостоятелни прояви и инициативи, така и с  участието си
във всички празнични културни програми. Културните събития с участието на млади
хора са не само възможност за културно изразяване и изява на таланта, но и форма
за неформално общуване.

Община град Добрич съдейства за развитието на Детски хор „Маестро Захари
Медникаров”, Общински младежки център „Захари Стоянов”, НЧ „Йордан Йовков-
1870 г.”, НЧ „Романо дром-2002 г.” и НЧ „Пробуда – 1939 г.”, НЧ „Мевляна-2012 г.“,
Арт център „Палитра”, ЗТО „Алексия – Изида”, ПФТС „Добруджа”, МШ „Доминанта”,
МК „Катлин” и др. Същите предлагат различни форми – студии, школи, курсове,
клубове, формации и др. в сферата на изкуството, в които младите хора се обучават
и развиват своите таланти, дарби и умения. Община град Добрич подпомага изявите
на тези състави на наши и международни сцени и форуми и подкрепя както техните
инициативи, така и идеите и проявите на училищата в Добрич. Едновременно с това
Община град Добрич реализира различни събития, които целят да подкрепят таланта
и насърчат развитието на творческите заложби на младите хора на Добрич, като:

 Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“;
 Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон”;
 Международен фестивал „Фолклор бе граници“;
 Седмица на камерната музика с международно участие;
 Международен фестивал на военното кино „Ю. Н. Озеров“ – изнесена сцена;
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 Национална среща на младите балетни изпълнители „Анастас Петров”;
 Национален конкурс за рисунка - дигитална живопис и графика „Моята

България;
 Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения”;
 Национален фолклорен преглед „Събрали ми се, наиграли в Добруджа”;
 Областен конкурс за руска песен, поезия и танц;
 Общински конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури”;
 Цикъла концерти „Музиката – ваятел на детската душа“;
 Цикъл „Дарования“ - новост тази година беше електронното издание

„Дарования“;
 „Връчването на специална награда за млад творец или учен в рамките на

Годишните награди „Добрич” в областта на културата и науката;
 Честване на 25 години Представителна фолклорна танцова студия „Добруджа“

с гл. худ. ръководител Стоян Господинов;
 Европейската инициатива „Нощ в музея“ /Изложба „Археологическо лято

2014“, Учредяване на доброволчески клуб „Приятел на музея“, Концерт на рок група
„Attaxic“ и Вокално трио „ATS“ и др./;

 Годишни продукции на ученици на Музикална школа „Доминанта“, Музикална
къща „Катлин“ и ученици на Мария Славова;

 Мюзикъли на Детски музикален театър „Дея“ с ръководител Лана Анцаридзе –
„Алиса в страната на чудесата“ и „В нощта преди Коледа“;

 Джаз- и поп-рок концертите, които Община град Добрич осъществява в
рамките на Културния си календар, както и празничните концерти на 24 май – Ден
на  българската просвета и култура и на славянската писменост,  на 25 септември –
Ден на град Добрич, празници от празнично-обредния календар – Сирни Заговезни,
Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден, Еньовден, Архангелова Задушница;

Осъществена е пълна подкрепа при инициирането и реализирането на
иновативни културни проекти с участието на млади хора, като:

 Фестивал на талантите;
 Флашмобове;
 WUWEC INTERNACIONAL FESTIVAL  FOR  SPORT AND ART;
 Автокино;
 Канго джъмпс маратон с гост водещ Кинга Себастиен;
 Зумба маратони с водещ Стоян Стоянов;
 Нощ на литературата – в Добрич за първи път;
 Исторически реконструкции;
 Общоградски майски мажоретен конкурс „Мажоретките на Добрич“;
 Хепанинги, пърформанси.
 С голям отзвук сред младите хора на Добрич бяха:
 Концертът на Веско Ешкенази - цигулка и Людмил Ангелов – пиано;
 Концертът на Живко Петров и представянето на албума му „After 4“;
 Концертът „Дончо Дончев & The Golden Project“ по повод 30 април -

Международен ден на джаза Димитър Льолев – саксофон, Мартин Ташев – тромпет и
флюгелхорн, Милен Кокошаров – пиано, Димитър Карамфилов – контрабас, Емил
Пехливанов – ударни;

 Представянето на албума "Blues - merizing" на Георги Харизанов - китара и
Велислав Стоянов – контрабас;

 Класическите концерти на Български камерен оркестър и гостуващи състави
 Дебютната фотографската изложба  „Изгубеният град“ с автор Ерджан Бекир
 Изложбата на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска

школа“
 Културните събития, свързани с честванията на 75 години Крайовски договор,

135 години от рождението на Йордан Йовков, 155 години от първото честване на
празника на Св. св. Кирил и Методий в Добрич и 145 години Народно читалище
„Йордан Йовков – 1870 г.“

В това отношение важно място има и посочената вече връзка „Култура –
училище”, осъществявана чрез:
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 Сътрудничество между образователните и културните институти при
реализиране на проектите на училищата в Добрич по програмата на МОМН „Да
направим училището привлекателно място за младите хора – УСПЕХ”, ОПРЧР;

 Реализиране на разнообразни образователни програми
 Реализиране на различни кампании - Маратон на четенето; Инициатива на

Президента на Република България „Чети с мен“;
 Работа по програмата „Различията ни обединяват” на Регионална библиотека

„Дора Габе”;
 Реализиране на спектакли пред младежка публика от Драматичен театър

„Йордан Йовков“ и Държавен куклен театър „Дора Габе“ /постановката „Жива вода“/
За осмисляне и организиране свободното време на младите хора през отчетния

период съдейства и Младежки център – Добрич, който реализира 94 инициативи –
поп и рок концерти, изложби, конкурси, радиопредавания. Обхванати бяха около 12
940 младежи. Инициативите се проведоха в Младежки център - Добрич и на
територията на нашия град.

Радиопредаванията на Школата по журналистика се излъчват по радио
„Добруджа” всяка събота. Чрез тях се повишава информираността и гражданската
активност, отправят се позитивни послания до младите хора. Темите през 2015
година бяха разнообразни – „Безопасен интернет”, „Кандидат-студенти”,
„Възможности за спорт на младите хора”, „Младите хора и изобразителното
изкуство”, „Различните”, „Международен ден на младежта”, „Традиции и иновации”,
„1 декември – Световен ден за борба със СПИН”, „5 декември – Международен ден
на доброволеца”, „Училищни дейности и проекти” и др.

И през този период нашата цел беше младите хора да повярват в себе си.
Насърчавахме ги сами да инициират и реализират различни свои идеи. Много от тях
с желание се включваха в различни общоградски, национални и световни
инициативи и кампании като доброволци. Потвърди се и се увеличи процентът от
младежи, които искат да участват в различни дейности.

ПРИОРИТЕТ III. НИВО НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ И
ЗНАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ.

 Млади хора, практикуващи спортни дейности
Общо около 3 300 млади хора спортуват в град Добрич, благодарение на

изградените и функциониращи спортни клубове, секции, школи и др.
Регистрираните спортни клубове на територията на Община град Добрич са 57, с
обща членска маса 1 200 човека. Повечето от тях са млади хора. Те имат
възможността да спортуват активно и професионално следните видове спорт:
хандбал, волейбол, баскетбол, лека атлетика, футбол, карате, бокс, вдигане на
тежести, колоездене, художествена гимнастика, ориентиране, бридж, шахмат, тенис
на маса, културизъм, конен спорт и др.

Освен удовлетворението от постигнатите изключително добри резултати на
регионални и национални първенства, спортът развива в подрастващите и младите
хора редица ценни лични качества, необходими за успешната реализация в
професионалния и личен живот.

В град Добрич се намира и единственото в областта Спортно училище „Г. Ст.
Раковски”. През учебната 2015/2016 година в него се обучават 182 спортисти от 5 до
12 клас, разпределени в 11 вида спорт.

През календарната 2015 г. възпитаниците на училището завоюваха от
държавни първенства и Купа „България“ 20 златни, 6 сребърни и 65 бронзови
медали.

Върхови постижения на възпитаниците на спортното училище от международни
състезания са:

От Европейски първенства:
 2 златни медала – Панайот Димитров, борба, треньор: Петър Петров:
 I м. Европейско първенство за кадети с увреден слух, свободен стил – кадети,

кат. 46 кг.
 I м. Европейско първенство за кадети с увреден слух, класически стил –

кадети, кат. 42 кг.;
 V м. Европейско първенство – кадети, кат. 42 кг.
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 1 сребърен медал – Даяна Димитрова, вдигане на тежести, Треньор: Божидар
Божилов:
 II м. Европейско първенство – кадетки, кат. 44 кг;
 Европейска рекордьорка в изхвърляне за кадетки до 15 г.
 2 сребърни медала – Дилян Димитров, борба, Треньор: Петър Петров
 II м. Европейско първенство за кадети с увреден слух, класически стил –

кадети, кат. 54 кг.;
 II м. Европейско първенство за кадети с увреден слух, свободен стил –

кадети, кат. 54 кг.
 Пето място – Аслъхан Мехмедова, бокс, Треньор: Йордан Мирчев
- Европейско първенство – девойки, кат. 60 кг.

От Балканско първенство:
 1 бронзов медал - Панайот Димитров, борба

През изминалата година най-много отличия донесоха спортовете:
Бокс:
 8 златни, 1 сребърен и 18 бронзови медала;
 Вицешампион на България  за девойки, отборно – Боксов клуб „Добруджа”;
 Второ място на Купа „България” за девойки, отборно – Боксов клуб

„Добруджа”.
Треньори: Стефан Петков и Йордан Мирчев
Борба:
 4 златни; 2 сребърни и 7 бронзови медала.
Треньор: Петър Петров
Вдигане на тежести:
 9 златни; 4 сребърни и 2 бронзови медала.
Треньори: Тодор Кирчев и Божидар Божилов
Колоездене:
 Трето място на ДЛОП, писта – юноши.
Треньор: Радил Радилов
Лека атлетика:
 1 златен и 4 бронзови медала.
Треньор: Еманоела Радева
Хандбал:
 Трето място на Държавно първенство за мъже;
 Трето място на Държавно първенство за младежи до 19 г;
 Трето място на Купа „България” за младежи до 19 г.

Треньор: Светослав Божков
Община град Добрич ежегодно организира общинския етап на Ученическите

игри, които са вписани в Националния спортен календар на МОН. През 2015 година
тя финансира тези игри със сумата от 5 492 лв.

За учебната 2014/2015 година общинският етап се организира съвместно със
Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки дейности – Добруджа” град
Добрич.

В общинските състезания за град Добрич се включиха 20 училища, 1110
ученика от 5–7, 8–10 и 11–12 клас, от двата пола, 106 ръководители на отбори, 50
съдии и над 11 секретари. Състезателите премериха сили по следните осем вида
спорт: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, лека атлетика, бадминтон, тенис на
маса, шахмат.

 Ниво на информираност и придобити умения и знания за
здравословен начин на живот

Регионална здравна инспекция – Добрич реализира дейности по
“Профилактика на болестите и промоция на здравето” на базата  на Националната
здравна стратегия  “По-добро здраве за по-добро бъдеще на България”. Основната
стратегическа цел е :

 Промоция на здраве;
 Профилактика на болестите.
Основните задачи са:
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 Ограничаване разпространението и профилактика на основните рискови
фактори, свързани с начина на живот;

 Ограничаване разпространението и профилактика на хроничните
неинфекциозни болести /ХНБ/;

 Ограничаване, намаляване и ликвидиране вредното въздействие на
факторите на средата върху здравето;

 Профилактика на инфекциозните заболявания с регионално и национално
значение – туберкулоза, СПИН, СПИ;

 Изграждане на капацитет на локално ниво за развитие на дейности,
укрепващи здравето;

 Ограничаване рисковите фактори, свързани с храненето, които могат да
доведат до възникване на хранителен дефицит и ХНБ;

 Здравно образователна дейност относно основните поведенчески рискови
фактори за ХНБ сред подрастващото поколение и рискови групи от населението;

 Здравен контрол по Закона за здравето.
Една от приоритетните целеви групи в здравнообразователните инициативи и

кампании на РЗИ-Добрич са учениците и младите хора в Община град Добрич, като
през 2015 г. са реализирани следните дейности:

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести –
2014 - 2020 г.

 Компонент - тютюнопушене
С цел подобряване здравето на младите хора чрез намаляване заболяемостта и

смъртността от заболявания свързани с тютюнопушенето, през отчетния период са
проведени общо 25 лекции и обучения и са обхванати  493 ученика по темите:
„Митове и факти за тютюнопушенето”, „Превенция на тютюнопушенето”, „Зависимост
и тютюнопушене” и „Тютюнопушенето като поведенчески и рисков фактор по
отношение болести на кръвообращението, рак на бял дроб,  ХОББ и ТБК”

Световният ден без тютюнопушене – 31 май 2015 година, премина под мотото:
„Спрете незаконната търговия с тютюневи изделия”. Във връзка с това РЗИ Добрич
проведе кампания „Стоп на тютюнопушенето”, влючваща:

 изнесен Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене, демонстрация на
апарат Smokerlyzer и изследване съдържанието на въглероден монооксид (СОppm) и
карбоксихемоглобин в издишан въздух на активни и пасивни пушачи в ПГМТЕ „М. В.
Ломоносов” - Добрич, като са изследвани 23 ученика;

 организационно-методична среща с медицински специалисти от „Детско и
училищно здравеопазване” в град Добрич по отношение работата им в тази област с
подрастващи.

Във връзка с отбелязването на 19.11.2015 г. – Международен ден без
тютюнопушене, е проведена кампания в гр. Добрич, включваща:

 Обучения на тема „Митове и факти за тютюнопушенето“;
 Упражняване на умения за критично мислене и повишаване на вниманието

към рисковия фактор тютюнопушене” с ученици от прогимназиален и гимназиален
етап в ЕГ „Гео Милев” и ПМГ „Иван Вазов“;

 Изнесени Консултативни кабинети за отказ от тютюнопушене, демонстрация
на апарат Smokerlyzer и изследване съдържанието на въглероден монооксид
(СО/ppm) и карбоксихемоглобин в издишан въздух на активни и пасивни пушачи в
ЕГ „Гео Милев” и ПМГ „Иван Вазов” като са изследвани общо 89 ученика;

На 25.11.2015 г. в РЗИ-Добрич се представиха резултатите от Националното
изследване на факторите за риска за здравето (2014-2015 г.), в рамките на
Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести, проведено
от НЦОЗА за област Добрич пред специалисти от детско и училищно здравеопазване
град Добрич.

В Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене през 2015 г. са
консултирани и е направено замерване с апарат Smokerlyzer на 160 младежи от гр.
Добрич.

Продължи работата на клубовете на непушача: “Аз не пуша! И искам другите
да знаят...”. Това е една възможност за насърчаване на младите хора, притежаващи
потенциал и проявяващи интерес към проблемите, свързани с тютюневия дим, да
развият и осъществят идеите си в тази посока. В клубовете се осигурява възможност
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за обучение и утвърждаване на алтернативни дейности на тютюнопушенето.
Членовете на клубовете са активни организатори и участници в дейности, свързани
с отбелязването на международни и световни дни против тютюнопушенето.

През учебната 2015/2016 г. ученици от 1 до 12-ти клас от областта могат да
участват в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, който се
провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора,
превенцията на поведенческите рискови фактори за здравето, свързани със
здравословното хранене, физическата активност, злоупотребата с алкохол и
тютюнопушенето. Информация относно условията и сроковете на конкурса, бе
изпратена до всички общини и местни медии за разпространение.

До втори етап на конкурса „Посланици на здравето”, са допуснати проектите на
три училища от град Добрич: ПГТ „Пейо Яворов”, ОУ „Панайот Волов” и ЕГ „Гео
Милев”.

Кампаниите и инициативите през изминалата 2015 г. са насочени към
стимулиране на обществената активност за отказ от употреба на тютюн,
организиране и внедряване на образователни дейности в българското училище,
постепенно намаляване на тютюнопушенето особено сред подрастващите.

Компонент – злоупотреба с алкохол
С цел запознаване с влиянието и последиците от употребата на алкохол и

оценяване на индивидуалната нагласа върху решението за употреба на алкохол,
както и повишаване информираността на учениците относно факторите, оказващи
влияние върху ефекта от алкохола, през отчетния период в училищата на гр. Добрич
са проведени 24 лекции и обучения с 388 ученика.

Компонент – хранене
В изпълнение на стратегическата цел на Националната програма за превенция

на хроничните незаразни болести – 2014-2020 г. е продължило популяризирането на
„Националните препоръки за здравословно хранене при учениците от 7 до 19
годишна възраст” като са проведени 5 беседи и обучения с участието на 102 ученика
от училищата на град Добрич.

Проведена е кампания по повод на 19.05.2015 г. – Европейски ден за борба със
затлъстяването със следните дейности:

 организационно-методична среща с медицински специалисти от „Детско и
училищно здравеопазване” в град Добрич по отношение работата им в тази област с
подрастващи;

 беседи и обучения в училищата на град Добрич по темата „Здравословно
хранене”.

Кампания по повод на 1-7 август – Световна седмица на кърменето:
 РЗИ-Добрич съвместно с Алианс на българските акушерки и Училище за

бъдещи родители към детски център “Усмивки” организира и участва в провеждане
на неформална среща между настоящи и бъдещи майки;

 По време на кампанията са предоставени здравно-образователни материали
за здравословния начин на живот и профилактика на рисковите фактори на
присъстващите настоящи и бъдещи майки.

Компонент – физическа активност
Начинът на живот, свързан с ниска физическа активност, се асоциира с редица

болестни състояния: сърдечно-съдови заболявания, хипертония, затлъстяване,
захарен диабет тип 2, остеопороза и др. През 2015 г. на тема „Двигателна
активност” са проведени 5 беседи на 102 ученика от училищата на град Добрич.

С цел опазване на общественото здраве и профилактика на социалнозначимите
хронични неинфекциозни заболявания РЗИ – Добрич целогодишно реализира
разнообразни дейности за стимулиране на физическата активност на различни
целеви групи. По повод на 10 май – Световен ден на физическата активност, през
целия м. май в училищата на град Добрич са реализирани различни здравно-
образователни инициативи: беседи с младите хора за ползите и влиянието на
физическата активност върху нашето здраве, спортни състезания и игри и др.

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално
предавани инфекции (СПИ).
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Тази програма включва дейности за подобряване на сексуалното и
репродуктивно здраве, насочени предимно към младите хора. Акцентира се основно
на следните теми: „Контрацепция”, „Превенция на ХИВ/СПИН” и „Превенция на
сексуално предавани инфекции”.

През 2015 г. в училищата на гр. Добрич се проведоха 78 лекции и обучения,
които обхванаха 1635 ученика

 Кампанията по повод на 14.02.2015 г. – Ден на влюбените, включваше:
 обучение на медицинските специалисти от училищата на град Добрич
във връзка с „Превенция на ХИВ/СПИН” и кампанията по повод 14-ти

февруари;
 организиране и реализиране на обучения и дискусии на теми “СПИН и СПИ”,

“Превенция на ХИВ/СПИН”, “Превенция на рисково сексуално поведение” и др.  в
училищата на гр. Добрич;

До края на м. февруари медицинските специалисти проведоха лекции и беседи
по темата в училищата. Всяко училище отбеляза 14 февруари с разнообразни форми
и прояви по избор на учениците – изработка на рисунки, колажи, пана,
„Валентинки” с оригинални послания, подреждане на табла с материали за СПИН;

 На 14.02.2015 г. в град Добрич бе проведена и общоградска кампания под
наслов „Кондом с бонбон”, включваща конкурси за най-оригинално любовно
послание и  награди за най-добре представилите се. Млади хора от град Добрич
подаряваха валентинки с любовни послания в най-посещаваните младежки
заведения, градския парк и централната част на града;

 Областен радиоконкурс „Любовно послание за Св. Валентин” с партньор
радио „Добруджа”;

 Концерт по повод 14 февруари – Ден на влюбените, в Общински младежки
център ”З. Стоянов“, 13.02.2015 г., 18,30 часа.

 Кампания по повод 17.05.2015 г. – Международен ден за съпричастност към
засегнатите от ХИВ/СПИН:
 През м. май са проведени обучения в учебните заведения на територията на

град Добрич;
 На 15.05.2015 г. се проведе кампания в гр. Добрич, включваща засаждане на

цветни лехи с участието на млади хора;
 В знак на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН бяха запалени свещи

под формата на панделка като символ на АНТИСПИН-кампанията и раздадени
презервативи и информационни материали на млади хора в град Добрич.

 Лятна АНТИСПИН кампания „Ваканция без риск” - на 14.08.2015 г. РЗИ –
Добрич организира и проведе съвместно с млади хора от общински клуб К7
кампания в град Добрич, по време на която са раздавани здравно-образователни
материали във връзка с превенцията на ХИВ/СПИН и презервативи.

 Кампания по повод 01.12.2015 г. - Световен ден за борба срещу СПИН:
 На 25.11.2015 г. в залата на РЗИ – Добрич бе проведена среща с

медицинските специалисти от град Добрич, на която бяха раздадени здравно-
образователни материали и презервативи за провеждането на инициативите за 1
декември;

 В училищата на град Добрич по повод на кампанията са раздавани
презервативи и червени панделки, изработени са табла и са проведени беседи,
дискусии и обучения на тема „Превенция на ХИВ/СПИН”;

 На 01.12.2015 г. в град Добрич е проведена кампания, в която млади хора
раздаваха червени панделки, презервативи и картички за „Превенция на ХИВ/СПИН”
в най-посещаваните младежки заведения, Градския парк и централната част на
града. Организатори на събитието са Община град Добрич, Общински клуб К7, РЗИ –
Добрич, Общински младежки център, МИКЦ – Добрич, БМЧК – Добрич.

Дейности за превенция на зависимости в област Добрич
Чрез дейностите по превенция сред подрастващите като цяло се цели

намаляване на рисковите форми на поведение, които са свързани с употребата на
наркотици, като се акцентира върху разпространението на информация за
наркотичните вещества, въздействието им върху физическото и психическо здраве и
генериране на алтернативи на употреба, на наркотични вещества.
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 Във връзка с Международния ден срещу злоупотребата с наркотици - 26 юни,
РЗИ – Добрич организира кампания, в която са проведени 4 лекции и беседи с
рискови групи (77 младежи) срещу злоупотребата с наркотици  в училища на град
Добрич;

 През 2015 година се проведоха 29 лекции и обучения в училищата на град
Добрич на тема „Превенция на употреба и злоупотреба с наркотични вещества”,
„Психоактивни вещества – основни понятия” и „Рискови поведения при употреба на
психоактивни вещества”. В тях са обхванати 794 ученика.

Психично здраве
През отчетния период на територията на град Добрич се реализираха здравно

образователни дейности сред подрастващи и млади хора по промоция на психично
здраве, обучение в комуникационни умения за предотвратяване на насилието и
агресивното поведение 16 беседи и обучения с 271 ученика на тема: „Превенция на
агресивното поведение в училище. Модели за справяне с формите на агресия”,
„Себепознание. Ценностна система” и „Умения за общуване – вербални и
невербални”.

 През 2015 г. СНЦ „Здравна грижа за всеки” град Добрич и поддържаният от
тях общински клуб „К7-Добрич” реализира дейности, извършени в изпълнение на
Договор РД 29-583/08.05.2012 г., анекс 3 № РД-21-319/08.05.2015г. между
Министерство на Здравеопазването - Програмата „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН” към МЗ и СНЦ ”Здравна грижа за всеки” гр. Добрич.

Екипът на СНЦ „Здравна грижа за всеки” и поддържаният от сдружението
общински клуб „К7-Добрич” включва:

 Ръководител клуб, той и обучител;
 Координатор клуб, той и обучител
 Местен експерт – гр. Добрич
 Обучител гр. Каварна
 Обучител гр. Тервел
 Доброволци – ученици от гр. Добрич – 21 бр. за 2015 година.
Клубът е открит на 01.12.2009 г. и до м. юни 2015 година беше ситуиран в

сградата на Общински младежки център. Поради планирано преустройство и ремонт
на центъра през юни 2015 година беше освободено използваното помещение и в
момента клубът не разполагат с място за екипни срещи. Въпреки това той остана
притегателен център за подготвените обучители и има значителен по обем
посещения. Младежите на клуба демонстрират увереност и умение за справяне не
само с обичайните, но и с по-сложни и отговорни задачи. Клуб „К7” е място за срещи
на стари и нови доброволци.

 Работа на терен
През годината клубът работи на 30 терена в град Добрич, на 6 терена в град

Балчик, на територията на плажна ивица в КК Албена и с. Кранево, община Балчик,
на 4 терена в град Каварна, на 3 терена в град Шабла, на 4 терена в град Тервел, на
3 терена в град Генерал Тошево и на 1 терен в с. Крушари. На терените
доброволците от клуба раздават презервативи и здравно-образователни материали
на тема „Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции(СПИ). Работят с
потребителите на тази услуга за извършване на анонимно и безплатно изследване за
ХИВ/СПИН. В училищата си изпълняват ролята на „обучители на връстници” по
посочените две теми.

В рамките на календарната 2015 година при работа на терен доброволците са
раздали 5968 презерватива и са достигнали до 1095 лица.

 Кампании
Кампаниите на територията на гр. Добрич се проведоха за шеста поредна

година. В рамките на календарната 2015 година се реализираха 4 кампании във
връзка със следните важни за превенцията на ХИВ/СПИН и СПИ дати:

 14 февруари – Ден на влюбените;
 17 май - Международен ден за възпоменание жертвите на СПИН
 Лятна АнтиСПИН кампания
 1 декември - Световен ден за борба със СПИН

По време на кампаниите са раздадени 5238 презерватива, 1446 здравно-
образователни материала и са достигнали до 2146 човека предимно млади хора.
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 Обучения
През 2015 година за доброволците на клуба, които са обучители на връстници,

са проведени 2 двудневни регионални семинара, а в рамките на сключения договор
с Министерство на здравеопазването са проведени обучения за деца в училища и
институции:

 6 обучения на деца в институции, съвместно с МКБППМН и ЦНСТ-Добрич, с
общ брой участници – 86.

 5 обучения на младежи от училищата по подхода „Връстници обучават
връстници” с общ брой обхванати участници – 79.

Инициативи, мероприятия и събития, реализирани с младите хора на Община
град Добрич през 2015 г. по приоритет Здравословен начин на живот

 20 младежи от ПМГ „Иван Вазов“ се включиха в двудневно обучение,
организирано от Младежки информационно-консултативен център. То се проведе на
5 и 6 март 2015 г. във Велико Търново. Учениците научиха повече по актуалната
тема „Рисковото сексуално поведение“. Обучител бе Севдалина Колева от
Регионална здравна инспекция – Добрич. Обсъдени бяха подтеми като „Приятелство
– любов и секс“, „Причини, последици, алтернативи“, „Анатомия, репродукция“,
„Линия на риска“, „Сексуално предавани инфекции“. Съчетаването на теория с
наблюдение, демонстрации, работа в малки групи и работа по казуси превърна двата
работни дни на обучението в полезно, интересно и забавно преживяване за
младежите.

 На 26 март 2015 г. в Добрич се проведе национално обучение „Образование
чрез спорт“, което бе част от европейската инициатива „Сега се движим“ и
кампанията Европейска седмица на физическата активност и спорта. То се проведе с
подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на
младежта и спорта и Сдружение на общините в България.

Обучението „Образование чрез спорт“ бе насочено към педагогически
специалисти (директори, учители по физическо възпитание и спорт, педагози,
педагогически съветници), младежки работници и представители на организации,
които ползват физическата активност като инструмент за възпитание и развитие.
Основните теми, които обучението включи бяха: Обучението чрез спорт,
Методология на образованието чрез спорт, Практически упражнения и др. Всички
участници на края на обучението получиха сертификати, материали и уеб – ресурси
по темата.

●Възпитаниците на ФСГ „Васил Левски” се представиха достойно и станаха
вицешампиони на финалите на Ученическите игри по футбол за 11-12 клас.
Надпреварата се проведе през м. май в град Сандански.

 Момичетата от волейболния отбор на ХГ „Св. св. Кирил и Методий” град
Добрич (5-7 клас) завоюваха републиканската титла на Ученическите игри, които се
проведоха в град Етрополе през м. юни 2015 г. Индивидуалните награди също
станаха притежание на възпитанички на гимназията.

●На 26 юни – Международния ден за борба с наркотиците, в интерактивния
кабинет на Регионална библиотека „Дора Габе“ в Добрич се проведе неформално
обучение по човешки права. Събитието се организира от Общински младежки център
по проект „Младежки център Добрич – Вашето утре”, финансиран по Програма „Деца
и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014.

В рамките на обучението младежи от 15 до 29 години бяха запознати с
опасностите и видовете зависимости в резултат на употребата на наркотични
вещества.

●На 12 ноември 2015 г. легендарният гимнастик Йордан Йовчев посети град
Добрич. Световният шампион по спортна гимнастика и сребърен и бронзов медалист
от олимпийски игри се срещна с учениците от Профилирана гимназия по
предприемачество и туризъм „Райко Цончев“. На събитието, което имаше
неофициален характер, присъстваха както ученици от гимназията, така и студенти
от ВУМ, преподаватели, родители и граждани.

●През м. ноември 2015 г. в град Балчик се проведе двудневно обучение на
тема „Превенция на ХИВ/СПИН", организирано от Младежки информационно-
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консултантски център – Добрич. В събитието се включиха ученици от горен курс на
ПМГ „Иван Вазов". Обучителят – г-жа Севдалина Колева, умело насочи вниманието
на младежите към важни въпроси, касаещи тяхното здраве и личностно развитие.
Бяха дискутирани теми като: „Себепознание", „Рисково поведение – причини,
последици, алтернативи", „Анатомия, репродукция, контрацепция", „ХИВ/СПИН –
линия на риска", „Сексуално предавани инфекции". Демонстрирани бяха различните
видове контрацептивни средства. По време на обучението в малки групи младежите
изработваха „Дърво на проблемите", отговаряха на въпроси по темата „Знания и
нагласи, свързани с полово предаваните инфекции".

Обучението бе една от разнообразните прояви на МИКЦ-Добрич, целяща
предоставянето на достъпна информация по актуални теми на младите хора от
нашия град.

ПРИОРИТЕТ IV. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ
ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

 Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск
на възраст от 18 до 25 години

Дирекция „Социално подпомагане“ - Добрич отпуска социална помощ след
обстойна преценка относно доходи, имущество, трудова заетост, семейно и
здравословно състояние. Тя се получава до момент, в който нуждаещото се лице не
започне само да задоволява своите жизнени потребности. Този тип помощ от
държавата има личен характер и в случаи, в които младежите отговарят на
условията, заложени в нормативния акт, им се отпускат социални помощи ( целеви,
еднократни и месечни). Целта е да се подпомогнат при воденето на самостоятелен и
независим начин на живот. През 2015 г. около 10% от подпомаганите лица със
социални помощи са млади хора на възраст от 18 до 25 години.

Предприетите мерки за социално включване на младежите са свързани с
консултиране и насочване за ползване на социални услуги на територията на град
Добрич с цел осигуряване на  здравни, образователни и рехабилитационни грижи.
Стимулира се ангажираността на младежите, специалистите създават организация на
свободното им време, както и се извършва обучение за развиване на  умения за
водене на самостоятелен начин на живот.

 Бъдещето на младите хора зависи изключително много от тяхната социално-
икономическа среда и редица други фактори. С оглед на социалното положение, в
което се намират част от младежките групи, са изложени на риск от социално
изключване и бедност повече от други, като сред основните рискови групи са:

 Деца и младежи, настанени в специализирани институции, в социални услуги
в общността от резидентен тип, в приемни семейства и при близки и роднини;

 Деца и младежи, които напускат специализираните институции за деца;
 Деца и младежи от маргинализирани общности;
Трябва да се отбележи, че системата за социална защита не е обособила

младежите от 18 до 25 години като отделна рискова група. Тяхното подпомагане
става по общите установени правила и условия в съответствие с целите и
философията на Закона за социално подпомагане. Политиката за интеграция на
хората с увреждания, основана на заложените принципи в Закона за интеграция на
хората с увреждания, също включва младежите с увреждания като неразделна част
от всички хора с увреждания.

 Социални услуги в общността (включително от типа подкрепа,
придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до
25 години в риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила на
детето.

Социалните услуги в общността са сред основните инструменти, чрез които се
насърчава социалното включване на уязвимите групи. Характерен белег на
социалните услуги е, че се основават на социална работа и са насочени към
подкрепа за осъществяване на ежедневни дейности и социално включване. Те се
предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, в т.ч. млади хора на
възраст от 18 до 25 години в риск.

В края на 2015 г. общият брой на социалните услуги в общността,
предоставяни на територията на Община град Добричq са 20. Те са предназначени
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за различни рискови групи. Социалните услуги в общността, които осъществяват
дейности в подкрепа на младежите в уязвимо положение са: Преходно жилище,
Защитени жилища, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за
обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания, Дневен център за възрастни с увреждания, Общностен център за деца и
семейства. Изброените социални услуги могат да се предоставят и на целеви групи
от други възрастови категории.

Социалните услуги в общността от резидентен тип, които приоритетно се
предоставят на младите хора, напускащи специализираните институции, са
Центровете за настаняване от семеен тип, Преходно жилище и Защитено жилище.
Тези услуги са насочени към задоволяване на ежедневните потребности на лицата,
като при тях се създават условия, които позволяват да бъде воден независим начин
на живот с помощта на професионалисти. Това включва и подготовка за извеждането
на младежи от специализирана институция. В някои от услугите, каквато е например
Преходното жилище, се оказва подкрепа и консултиране на 7 лица, навършили 18
години, които напускат системата на грижа и им предстои да водят независим начин
на живот. Предоставяните услуги, освен че съдействат за задоволяване на
ежедневните потребности, осъществят и дейности, свързани с организацията на
свободното време и личните контакти, образователно и професионално обучение и
ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално
включване и др.

Подкрепа за социалното включване на хората с увреждания, в т.ч. и младежи,
се осигурява и чрез социалните услуги в домашна среда - „личен асистент“. Това е
социална услуга, чрез която се осигуряват постоянни грижи за дете или възрастен с
трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му
потребности.

През 2015 г. младежите с увреждания от град Добрич и областта са имали
възможност да ползват и следните социални услуги:

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 4
броя, с общ капацитет 56 места. Услугата се предоставя за 27 младежи, 13 от които
ползват съпътстваща социална услуга – ДЦВУ и ЦСРИ;

 Дневен център за  възрастни с увреждания – 2 броя, с общ   капацитет 70
места;

 Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 45 места;
 Защитени жилища за хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 14

места;
 По проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по схемата

„Алтернативи”, към края на 2015 г. подкрепа в домашна среда са получили 90
потребителя – възрастни и деца с увреждания, за които се грижат 85 лични
асистента.

● Ориентация на социалните услуги за млади хора в
специализираните институции към подготовка за извеждането и
интегрирането им в общността.

През 2015 г. – след закриването на Дом за деца с умствена изостаналост
(ДДУИ) с. Крушари, 28 младежи бяха настанени в Център за настаняване от семеен
тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДЛУВ). Всички ползват  създадените
социални услуги  в общността в град Добрич. Услугите от резидентен тип осигуряват
условия, близки до семейната среда, като целта е младежите да водят независим и
самостоятелен начин на живот с помощта на обучен персонал и  професионалисти.

Инициативи, мероприятия и събития, реализирани с младите хора на Община
град Добрич през 2015 г. по приоритет Социално включване на младите хора в
неравностойно положение



23

● Община град Добрич е една от четирите общини на територията на
страната, която стартира изпълнението на проект BG 06-102 „Младежки център град
Добрич – Вашето утре”, финансиран от програмата „Деца и младежи в риск” по
финансов механизъм на европейското икономическо пространство. Главен партньор
е Асоциацията на норвежките местни и регионални администрации. Като партньори
участват също така НЧ „Романо дром – 2002”, СОУ „Любен Каравелов” и СОУ
„Димитър Талев”.

На 1 април 2015 г. се реализира една от целите на проекта - назначаването
на петима младежки работници и двама ромски медиатори, чиято дейност ще бъде
фокусирана върху работата с младежи и деца в неравностойно положение,
настанени в социални институции, с девиантно поведение, с риск от социално
изключване, извършващи противообществени деяния и от различни етнически групи
на възраст между 15 и 29 години.

Новоназначените младежки работници и медиатори са решени чрез своя труд
и внимание да успеят да вдъхнат надежда, мотивация, дисциплина и желание за
реализация на младежите за утвърждаването на инициативни, знаещи и можещи
личности, които смело да предприемат изграждането на собственото си бъдеще.

 На 18 март 2015 г. Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи
с увреждания – Добрич посрещна първите 9 младежи от ДДУИ с. Крушари в новия им
дом. Три месеца преди това екипът по проект „Шанс за по-добър живот“ и
персоналът на социалната услуга провеждаха опознавателни срещи с децата и
младежите в специализираната институция. Проектът „Шанс за по-добър живот“ е
част от проект „Детство за всички“, операция „Да не изоставаме нито едно дете“,
Компонент 2, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел
на проекта е да се планират и приложат мерки, които напълно да заменят
институционалната грижа за децата и младежите с увреждания, с услуги в
общността.

Четирите центъра за настаняване от семеен тип в Добрич са изградени по
проект на Общината. Те са за деца и младежи с увреждания, отглеждани преди това
в специализирани институции - домове за медико-социални грижи, домове за деца с
умствена изостаналост и домове за деца, лишени от родителски грижи. Капацитетът
им е 56 души – 48 деца с увреждания от специализирани институции и 8 деца  от
общността, които са за спешно настаняване. Общата численост на персонала е 52
щатни бройки.

Освен от персонала на ЦНСТ младежите от ДДУИ с. Крушари бяха
посрещнати и от представители на Община град Добрич, в лицето на зам.-кмета
„Хуманитарни дейности“ Камелия Койчева, на Фондация „Лумос“ – Снежана Ванкова,
и на екипа на управление на проекта.

 През м. юли ОМЦ „Захари Стоянов“ организира неформално обучение за
човешките права на тема: „Международен ден на приятелството“, който се отбелязва
всяка година на 30 юли. В неформалното обучение се включиха група младежи на
възраст от 15 до 18 години от ЦНСТ и ЦОП, които активно и с интерес дискутираха
теми и въпроси като: Що е то приятелство?; Ценностите, които човек открива в
приятелствата; Видове приятелства; Какво ви дава общуването с вашите приятели и
др. В края на обучението всички младежи заедно изработиха плакат с цитати и
мисли за приятелството на велики философи.

До края на месец юли 2015 г.одина Младежкия център Добрич осъществи пет
неформални обучения за човешките права по проект BG06 – 102 „Младежки център
Добрич – Вашето утре“ по програма „Деца и младежи в риск“ на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. В тях се включиха общо 85
младежи на възраст от 15 до 29 години, в т. ч. и младежи от различни етноси.

● През месец август младежи с интелектуални затруднения от Фондация „Св.
Николай Чудотворец“ посетиха Окръжен съд - Добрич. Посещението се реализира в
рамките на проект „Аз мога“, който цели придобиване на знания и умения
за взимане на самостоятелни решения и отстояване на личните права. Съдебният
помощник Венцислава Печанска посрещна групата и представи основните аспекти
на правораздавателната система в България и в частност на Окръжен съд – Добрич.
На участниците бе разяснено какви справки могат да извършват и по какви въпроси
могат и трябва да се обръщат към съдебната институция.
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● На 13 ноември 2015 г. ОМЦ „Захари Стоянов“ град Добрич организира и
проведе среща с ученици и младежи на възраст 15 - 29 години на тема „Ранни
бракове". Срещата се състоя в ОУ „Йордан Йовков". На нея се разискваха теми,
свързани с ранните бракове и образованието сред ромското население.

Младежките работници планират още такива срещи в партньорство с
Националната мрежа на здравните медиатори, като целта е да се обхванат по-голяма
част от проблемите на ромската общност и да се търсят начини за тяхното решаване
чрез общи усилия.

Досега проведените срещи и анкети сред участници от ромски произход от
тази възрастова група показаха, че неграмотността, ранните бракове и ниската
степен на образование са едни от основните пречки за по-нататъшна реализация на
младия човек в тази общност.

● През м. декември 2015 г. по Националната програма „Активиране на
неактивни лица” в Община град Добрич е назначен младежки медиатор.
Задълженията му са да идентифицира и достига до младежи от 16 до 29 години,
които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”. Целта е
безработни и обезкуражени младежи да се насърчат и подпомогнат, за да се включат
в обучение или заетост, съответстващи на техните индивидуални качества и
потребности. Чрез своята дейност медиаторът ще подкрепя и подпомага младежите
при изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, ще ги подготвя за явяване
на интервю за работа и ще ги учи на техники за търсене на работа.

ПРИОРИТЕТ V. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
 Българските младежи, участващи в международното младежко

доброволчество;  Увеличаване броя на доброволците в България.

Български младежки Червен кръст (БМЧК) Добрич е организация, която
от години се утвърди като подходяща алтернатива за обществена изява на младите
хора.

БМЧК – Добрич има изградени 7 клуба, като 2 от тях са в град Добрич. В
организацията са привлечени и работят мотивирани млади хора, избрали да полагат
доброволен труд в полза на обществото, съпричастни към уязвимите групи хора и
готови да се грижа за другите. През 2015 г. броят на доброволците на БМЧК в
Община град Добрич е 112 младежи и девойки.

През изминалата година организацията продължи да реализира разнообразни
проекти, програми и дейности, насочени към най-уязвимите групи деца и млади
хора.

По традиция БМЧК – Добрич акцентира на обученията както на своите
доброволци, така и на целеви групи от средите на учащата младеж. И през изтеклата
година продължи работата върху младежките кадри, които увеличават и укрепват
авторитета на организацията на местно и национално ниво. Във връзка с това бяха
проведени голям брой обучения, дейности по различни проекти и програми,
национални кампании и фондонабирателни акции. Доброволците на БМЧК – Добрич
участват активно и в Академията за доброволци, където се работи активно в
следните направления:

 Първа помощ и здравна просвета – обучения;
 Социално – помощна дейност;
 Фондонабиране.

През 2015 г. областният координатор на БМЧК Добрич – Зорница Георгиева,
участва в международен лагер в град Хамелина, Финландия, организиран от
Финландския Червен кръст за млади червенокръстци от цял свят с модул на
обучението „Симулации по първа помощ”. След завръщането си тя сподели с
доброволците на БМЧК в град Добрич не само впечатленията си, но и придобитите
знания и опит.

Инициативи, мероприятия и събития, реализирани с младите хора на Община
град Добрич през 2015 г. по приоритет Младежко доброволчество
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 През м. март 2015 година възпитаниците на ЧПГ „Леонардо да Винчи“ се
включиха в национална мрежа от доброволци чрез одобрението си по проекта
„Училището – зона за филантропия“, чийто изпълнител е Национален алианс за
работа с доброволци. През изминалата учебна година гимназията бе избрана заедно
с още девет училища измежду множеството кандидати за партньор в изграждането
на мрежа от доброволчески екипи от млади и амбицирани личности.

Дейността на човеколюбивите каузи в рамките на проекта ще продължи до
април 2016 година с нагласата за устойчиво присъствие на доброволчески акции в
училищния живот на леонардовци.

● През м. юни 2015 г. ученици от Езикова гимназия „Гео Милев“ осигуриха
месечната прехрана на настанените в приют за бездомни в Добрич. Над 100
възпитаници на училището участваха в акция за набиране на средства, с които се
купиха хранителни продукти. Дарението беше връчено на ръководителя на Центъра
за временно настаняване Александър Иванов от директора на гимназията Милена
Иванова. То съдържаше олио, макарони, брашно, ориз, леща, консерви и други
пакетирани продукти, а също кренвирши и месо. По настояване на учениците в
дарението бяха включени и сладки изделия /бисквити и шоколадови бонбони/.

 На 17 юни 2015 г. в Концертна зала „Добрич“ се проведе благотворителен
концерт под мотото „Доброто е в нас, разпръсквайте го!“. Негов организатор бе
преподавателят по немски език Румяна Янкова. Целта на концерта бе да се помогне
на 16 ученици от ЕГ „Гео Милев“, които са болни или са в тежко финансово
състояние.

В концерта се включиха талантливите възпитаници на Езикова гимназия,
които пяха, свириха и танцуваха в подкрепа на нуждаещите се техни съученици.
Концертът бе съпътстван от благотворителна изложба с произведения на ученици и
нова книжка с творби на преподаватели от ЕГ „Гео Милев“.

● На 12 август 2015 г. Oбщина град Добрич, Младежки информационно-
консултантски център и екипът на проекта „Младежки център Добрич – Вашето утре"
организираха следните прояви по повод Международния ден на младежта:

 Велопоход под наслов „По стъпките на Йовковия Добрич", който обхвана
Етнографската къща, Къща музей с дом-паметник „Й. Йовков" и Музея по нова и най-
нова история.

 Информационна кампания /На сцената на площад „Свобода" беше
позиционирана мобилна шатра, където се раздават флаери, брошури и знаменца/.
Мотото на Деня на младежта през година 2015 г. бе „Младежка гражданска
ангажираност" и по този повод по време на кампанията всеки младеж имаше
възможност да запише своето предложение за това как младите хора да се включват
по-активно в обществения живот и със свои идеи и ангажираност да допринесат за
едно по-добро настояще и бъдеще.

● По повод 1 октомври - Международният ден на възрастните хора, по
инициатива на Ученическия съвет и на доброволци от Българския младежки червен
кръст към СОУ „Димитър Талев“ бе организирана благотворителна акция.
Кампанията провокира учениците да проявят съпричастност и емпатия, събирайки
пакетирани храни за нуждаещите се. Учениците посетиха и самотно живеещи
възрастни хора, за да ги подкрепят. Младежите занесоха в домовете им хранителни
пакети, а възрастните хора приеха неочакваната помощ с благодарност и похвала
към инициативните младежи. Храни бяха дарени и на социалната трапезария към
храм „Света Троица“.

Кампанията съответства на дългосрочните цели на училищното ръководство
да възпитава децата и младежите в дух на доброволчество и милосърдие.
Едновременно с това тя е част от планираните дейности на УС и мисията на БМЧК
при СОУ „Димитър Талев“.

● На 5 декември 2015 г. Центърът за работа с доброволци към Фондация
„Ръка за помощ" отбеляза Международния ден на доброволеца. Събитието беше
организирано по инициатива на Националния алианс за работа с доброволци. Кметът
на Община град Добрич връчи лично приза „Рицар на добрата воля" за цялостен
принос в доброволчеството през 2015 година на 16-годишната Симона Методиева,
която е доброволец в Центъра за работа с доброволци към фондация „Ръка за
помощ". Носителят на приза бе определен на база на номинациите на останалите
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доброволци в организацията. Освен Симона Методиева още три момичета от Езикова
гимназия бяха отличени за активна доброволческа дейност. Това са Пресияна
Влаева, Теодора Ройдева и Моника Василева.

В обръщението си към младите хора кметът на Община град Добрич им
пожела да продължават да носят добрата воля в себе си и да помагат на хората в
нужда и подчерта, че чрез доброволчеството се натрупва истински житейски опит.

Координаторът Нели Карталова представи дейността на Центъра. Тя подчерта,
че организацията е започнала дейността си преди три години само с трима
доброволци, а към днешна дата в нея работят вече над 40 доброволци на възраст от
15 до 19 години. Младежите се включват в проекти и различни кампании, насочени
към уязвими групи. На доброволен принцип те работят с ромските деца, които
посещават детска градина „Надежда", както и с деца със специални нужди, които
ползват услугите на Центъра за обществена подкрепа към фондация „Ръка за
помощ”. Младежите участват също така в една от инициативите за превенция на
насилието, която обхваща няколко училища в Добрич, организират кампания за
набиране на хранителни продукти за приюта за бездомни мъже и посещават Дома за
стари хора в нашия град.

Поздравителни адреси до доброволците в Добрич изпратиха френският
посланик у нас Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, областният управител Детелина
Николова и Областната организация на БЧК. Видеообръщения направиха Ренета
Венева – председател на УС на Национален алианс за работа с доброволци и Георги
Богданов – изпълнителен директор на Национална мрежа на децата. Освен
доброволците в тържеството се включиха родители, директори на училища и
представители на Регионалния инспекторат в Добрич.

ПРИОРИТЕТ VI. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
 Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми
Формирането на активна гражданската позиция сред подрастващите и

младите хора стои на дневен ред пред всяко едно общество. Целта е да се развиват
мислещи, можещи и успели млади хора, които имат ресурси сами да се справят и да
решават възникналите пред тях житейски проблеми, задачи и предизвикателства.

В по-голяма част от общинските училища на град Добрич има сформирани и
действащи Ученически съвети. Чрез тях активно работи ученическото
самоуправление, предлагащо и реализиращо идеите на учениците за подобряване на
ученическия живот. Класовите съвети са в основата на ученическото
самоуправление. В ученическите съвети са сформирани комисии, които дублират
всички комисии на училищно ниво, пряко засягащи училищните дейности.
Представители на тези комисии излизат с аргументирани предложения, мнения и
позиции пред училищните комисии.

В училищата има изградени и Ученически комисии за борба с
противообществените прояви. При необходимост те се събират, обсъждат проблеми и
заедно с тях се търси най-правилното решение във всеки конкретен случай. Към
тези ученически форми на самоуправление има действащи доброволци, които
оказват помощ и организират културни и други дейности.

Изброените ученически форми на самоуправление формират осъзнато
поведение сред учениците и младежите и съдействат за изграждането на едно по-
градивно обществото.

 Избирателна активност на младите хора в национални, местни и
европейски избори

Избирателната активност на младите хора на град Добрич не е на нужното
ниво. Наложително е всички общински и държавни органи, институции и НПО
целенасочено да работят по посока активирането им за участие в национални,
местни и европейски избори.

Инициативи, мероприятия и събития, реализирани с младите хора на
Община град Добрич през 2015 г. по приоритет Повишаване на гражданската
активност
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● На 25 март 2015 г. ученици от СОУ „Любен Каравелов" в град Добрич се
включиха в инициативата „Мениджър за един ден", която се провежда ежегодно от
фондация „Джуниър Ачийвмънт България". Макар и само за ден, младите хора имаха
възможността да се потопят в работната атмосфера на кмет, областен управител,
директори на ведомства и фирми. Всички участници в инициативата бяха 12-
класници от СОУ „Любен Каравелов" и сами бяха избрали местата, където да бъдат
ръководители за един ден.

 На 22 април 2015 г.  в СОУ „Св. Климент Охридски“ град Добрич се проведе
Областна ученическа конференция по гражданско образование на тема „Семейство –
училище – общество“. Тя бе една от проявите, посветени на 35- та годишнина от
създаването на училището по изкуства. Инициатор и организатор на конференцията
бе Инициативен комитет от ученици и учители.

В рамките на форума ученици от Добричка област представиха свои
разработки във възрастови групи – 3–5 клас, 6–8 клас и гимназиален етап: авторски
приказки или приказки, чийто край децата съчиниха, есета, рисунки и презентации.
Творбите бяха оценявани от комисии. Всички ученици получиха сертификат за
достойно представяне, а за най-добрите имаше и грамоти за отлично представяне.

 През м. май 2015 г. в Добрич бе отбелязана и Европейската седмица на
младежта. Темата на Седмицата бе „Отключване на потенциала на младите хора:
участие на младежите в трудовия живот и в обществото като цяло”. Седмицата
включи няколко инициативи, организирани от Младежкия информационно-
консултантски център към ОМЦ „Захари Стоянов“. В програмата бяха заложени
информационна кампания и обществен дебат на тема „Интернет общуването –
бягство от реалността“. В дебата участваха отбори от СОУ „Димитър Талев“ и СОУ
„Св. Климент Охридски“. В рамките на кампанията младежи от града се срещнаха с
кмета на Община град Добрич. А в дворовете на училищата на Добрич бяха засадени
дръвчета.

 През месец март 2015 г. възпитаниците на ПГ по механотехника и
електротехника „М. В. Ломоносов“ се включиха в родолюбивата инициатива на
Министерството на образованието „Осинови паметник“, която е под патронажа на
президента на Република България. Инициативата бе насочена към опознаване и
опазване на историческите старини, не само като паметници на материалната
култура, но и като предаване от поколение на поколение на знание, свързано с
националното ни достойнство, духовност и традиционни български ценности.

Дейностите по инициативата предвиждаха обгрижване на паметника на
Хайдут Пейо Буюклията в Добрич, който е дело на скулптура Георги Гергов.
Учениците редовно почистваха района около паметника и поднасяха цвета по повод
национални и официални празници и чествания.

 За поредна година СОУ „Димитър Талев“ отбеляза 9 май - Деня на Европа и
ученическото самоуправление. Традицията на ученическото самоуправление има
богата история в училището. През 2015 г. в инициативата се включиха 55 ученици
от VII до XI клас. Основната идея бе да се даде възможност на учениците сами да
организират живота си училище и в някои случаи дори да бъдат част от неговото
управление. Този ден дейни и мотивирани ученици се обединиха в организирането
на инициативи от различно естество.

Възпитаниците на СОУ „Димитър Талев“, които заеха ръководните длъжности
директор и помощник-директор, получиха специални задачи. Всеки от тях трябваше
да реши казус и да даде предложения за подобряване организацията на учебния
процес. Някои ученици заеха постовете на секретари, библиотекари, системни
администратори, а други заеха местата на своите учители и преподаваха различни
учебни предмети. Така за поредна година талевци доказаха, че сред тях има родени
лидери, готови за се справят с всяко предизвикателство.

 Симулативен наказателен процес с участието на ученици в ролите на
съдии, прокурори и процесуални защитници в Съдебната палата в Добрич на 27 юни
2015 г. - това бе завършекът на пилотната образователна програма, в която за
района на град Добрич участва ХГ „Св. св. Кирил и Методий“.

Образователната програма се реализира съвместно с Окръжна прокуратура
съгласно одобрена от Висшия съдебен съвет Концепция на Окръжния съд в Добрич.
Целта на програмата е повишаване на информираността на учениците за
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структурата, функциите и значението на съдебната власт в България. За
реализирането й е подписано споразумение между ВСС и Министерство на
образованието и науката. Инициативата се осъществи в рамките на учебната
програма „Етика и право“ за 10 клас за учебната 2014/2015 г. в градовете на
територията на окръжните прокуратури и съдилища. Съгласно програмата веднъж
месечно в рамките на учебната година съдии от Окръжен съд Добрич изнасяха пред
учениците от ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ лекции, запознавайки ги с функциите на
съдебната власт, достъпа до  правосъдие и ролята на непълнолетните лица като
жертви и като извършители на престъпления.

● През новата учебна 2015/2016 година СОУ „Димитър Талев" в град Добрич
създаде локална ученическа телевизия, в която ще се излъчват авторски репортажи
и предавания. В първите си медийни стъпки младите журналисти ще отразяват
актуалните събития от училищния живот и ще разговарят за воденето на
здравословен начин на живот. Ще се представят и идеите за подобряването на
двигателната култура и хранителните навици на подрастващите, които са в основата
на проект GAMES – „Спортът ни прави сплотени", финансиран по програма „Еразъм".
По този проект училището си партнира с училища от Италия, Словакия, Полша и
Литва.

Ученическите предавания ще представят и успели личности, които
вдъхновяват с примера си. Лидери и предприемачи от програмата Junior Achievement
ще мотивират младите хора да бъдат активни и инициативни и ще ги подготвят да
знаят как да реализират идеите си в конкурентна среда.

ПРИОРИТЕТ VII. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ
МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Не се отнася за Община град Добрич.

ПРИОРИТЕТ VIII. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ

Един от основните приоритети в областта на културата за Община град Добрич
е създаването на благоприятна среда за насърчаване на междукултурния диалог,
чрез който се осъществяват размяна на идеи, познания и мнения между хора и/или
групи с различен етнически, културен, религиозен и езиков произход и наследство
въз основа на взаимното разбиране и уважение. Общината работи активно за
насърчаване на културното многообразие като част от българската национална
култура, като:

– Осигурява равен достъп до култура;
– Съдейства за съхраняването, развитието и популяризирането на различните

етнокултури;
– Възпитава у децата и младите хора взаимно уважение, толерантност и

зачитане правата на всеки човек.
Важно място в културния живот на града заема Народно читалище „Романо

дром – 2002”.
Дейност на читалището през 2015 година:
 Библиотечно-информационна дейност –читалищната библиотека отговаря на

изискванията на чл.8 от ЗОБ :
 библиотечен фонд: общо 3516 регистрирани библиотечни единици, от които

22 са набавени през 2015 г.;
 брой обслужени читатели: 186, от тях 27 са до 14 години;
 степен на автоматизиране на библиотечните процеси - поради ремонта на

базата вследствие нанесените от пожара щети дейността временно е прекратена.
 Културно наследство
 В базата на читалището е обособена изложбена зала, в която се показват

традиционни ромски изделия, носии, макет на каручка и документален снимков
материал, представящ традиционните занаяти, бит и култура на ромите в миналото;

 Школите и клубовете към читалището съдействат за опазване и
популяризиране на традиционната ромска култура;

 -Всяка година читалището организира и провежда честването на най-големия
ромски празник - Василица /14 януари/, традиционните ромски празници
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Едерлези/Гергьовден/ ,10.06-Ден на ромската жена и др. ,  всички традиционни
български празници  , както  и Международния ден на ромите /8 април/.

 Школи, клубове, кръжоци, художествени състави
Танцова школа
 брой участници - 72 деца и младежи;
 изяви: участия в комплексните програми, посветени на Василица и на

Международния ден на ромите, както и във Фестивала на талантите, организиран от
Община град Добрич, и  в Коледни тържества в града и региона;

Музикална школа
 брой участници -18 деца и младежи;
 изяви: участия в комплексните програми, посветени на Василица и на

Международния ден на ромите, както и във Фестивала на талантите, организиран от
Община град Добрич, и в в Коледни тържества в града и региона;

Вокална група
 брой участници - 12 деца
 изяви: участия в комплексните програми, посветени на Василица и на

Международния ден на ромите, както и във Фестивала на талантите, организиран от
Община град Добрич, и в Коледни тържества в града и региона;

Школа "Художествено творчество"
 брой участници - 18 деца и младежи;
 изяви: изложби по повод Международния ден на ромите; Великден; Деня на

Добрич и Коледа.
Младежки клуб
 брой участници - 22
 дейности:
 провеждане на беседи по повод Деня за борба с туберкулозата /28.03/ и Деня

за борба срещу ХИВ/СПИН /1.12/;
 провеждане на беседи на тема: "Здраве и превенция" , "Ползата от ранното

образование" и "Защо образованието е важно за ромите" и работа на терен -
провеждане на разговори с цел мотивиране на децата и родителите за записване на
ромски деца в 1-ви клас и в ДГ;

Женски клуб
 брой участници - 16
 дейности:
 представяне на изложби по повод Великден, Коледа и Деня на ромската жена

/10.06/;
 провеждане на беседи по повод Деня за борба с туберкулозата /28.03/ и Деня

за борба срещу ХИВ/СПИН /1.12/;
 провеждане на разговори с цел мотивиране на децата и родителите за

записване на ромски деца в 1-ви клас и в ДГ;
Здравно-информационен клуб
 дейности:
 провеждане на беседи по повод Деня за борба с туберкулозата /28.03/ и Деня

за борба срещу ХИВ/СПИН /1.12/;
 -изнесена беседа на тема "Здраве и превенция";
 оказано съдействие и помощ във връзка със здравни въпроси на 21 души

/начин на плащане на ЗО , приемане в болница за лечение , изготвяне на документи
за ТЕЛК и пр./

Оркестър „Романо дром“
 брой участници - 11
 изяви: участия в комплексните програми, посветени на Василица и на

Международния ден на ромите, във Фестивала на талантите, организиран от Община
град Добрич, в Коледните тържества в града и региона и в събори и надсвирвания в
региона и страната;

Оркестър „Универсал“
 брой участници - 9;
 изяви - участия в комплексните програми, посветени на Василица и на

Международния ден на ромите, както и във Фестивала на талантите, организиран от
Община град Добрич, и в събори и надсвирвания в региона и страната.
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Оркестър „Шувари“
 брой участници - 8;
 изяви: участия в комплексните програми, посветени на Василица и на

Международния ден на ромите, и в събори и надсвирвания в региона и страната.
Ансамбъл "Цигански табор"
 брой участници - 20
 изяви: участия в комплексните програми, посветени на Василица и на

Международния ден на ромите, във Фестивала на талантите, организиран от Община
град Добрич, в Коледни тържества в региона и в събори и надсвирвания в региона и
страната.

 Организиране и участие в празници, фестивали, събори, изложби и др.
 честване на празника Василица /Ромската Нова година/ - един от най-

големите и традиционни ромски празници. През 2015 г. в честването взеха участие
всички състави на читалището. Бяха връчени награди на културни дейци за принос в
духовното развитие на ромската общност в Добрич. На празника присъстваха:
членове на кметския екип на Община град Добрич, директори на училища и ДГ,
представители на РИО на МОН, на Областна управа, на НПО и на културни институти
от града.

 честване на 8-ми април -Международния ден на ромите. По традиция
честването започна с полагане на венци и цветя пред паметника на Васил Левски и
продължи с митинг шествие в центъра на Добрич, кръгла маса на тема "Проблемите
на ромите и пътища за решаването им" и обявяване на резултатите от конкурсите за
есе и за рисунка на тема "Аз и моето бъдеще". Празникът завърши с тържествен
концерт, на който бе връчена голямата награда за цялостен принос в развитието на
ромската общност в Добрич /жури от изявени ромски активисти присъди наградата
за 2015 г. на  председателят на читалището - г-н Юлиян Георгиев по повод неговата
45-годишнина/, бяха наградени спечелилите в конкурсите за есе и рисунка деца и
бяха връчени награди на най-добре представилите се през предходната година
оркестър, танцов състав, музикант, певец и танцьор.

 изложби по повод Великден, Хъдерлез, Ден на ромската жена, Коледа и Деня
на Добрич с участието на Женския и Младежкия клуб и на Школата по художествено
творчество към читалището;

 провеждане на здравни и образователни беседи.
 Участия във форуми
 Детски фестивал „Отворено сърце“;
 Фестивал на талантите – Добрич 2015;
 в честванията на официални празници и годишнини, организирани от Община

град Добрич;
 в събори и надсвирвания в региона и страната ;
 в Коледни тържества в града и региона.
 Нови дейности, заложени в програмата на читалището - работа по проекти и

осъществено партньорство
 Реализиране на дейности по проекта на НЧ „Романо дром – 2002 г.“ "Готови за

училище 2014 - 2015 г.", финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“,
с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и в сътрудничество със
Световната банка. Проектът целеше да осигури важна за формирането на държавни
политики информация относно подходите за увеличаване на обхвата и
посещаемостта в детските градини, както и да насърчи цялостното включване в
ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение.

 Партниране по проекта на Община град Добрич "Младежки център Добрич -
вашето утре", който цели привличане и интегриране в общността на младежи в риск
на възраст между 15-29 години /младежи от семейства с нисък доход, с девиантно
поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите
малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места/
посредством включването им в дейностите на Общински Младежки център Добрич
.Работата по този проект продължава и през 2016 г.

 Участие като партньори в разработване на проект на Община град Добрич по
ОП“Наука и образование за интелигентен растеж“ на ЕС, който при одобрение ще се
реализира от 2016 до 2018 г.
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В дейността си НЧ „Романо дром – 2002 г.“ ежегодно си партнира с Община
град Добрич, с всички държавни институции, образователни и културни институти и
организации в сферата на социалната дейност, младежката дейност, образованието
и културата.

 Социална политика на читалището-основна част от социалната политика на
читалището е, че обучението във всички школи и клубове/както и ползването на
всички предлагани в читалището услуги/ е безплатно,т.е с решение на Общото
събрание ,не се събират такси.

 Доброволческа дейност: През изминалата 2015 г. членове на младежкия клуб
се включиха активно в кампанията по издирване на ромски деца за записване в ДГ и
1 клас.

 Работата с възрастните хора: През изминалата година в дейността се
включиха членовете на Младежкия и на Женския клуб, които оказваха помощ на
възрастни хора при кандидатстването им за социално подпомагане пред ОССП -
Добрич, издаване на лични документи, решаване на здравни и социални въпроси и
др.

 Работа с хората с увреждания: През 2015 г. в дейността се включиха активно
работещите в здравно-информационния клуб млади хора. Тяхното внимание бе
съсредоточено върху разясняване на хората с увреждания на техните права, както и
върху оказване на помощ и съдействие за извършване на преглед при специалисти,
за прием в болница за лечение, за изготвяне на документи за ТЕЛК,за приемане в
социални домове  и др.

 Работа с деца и младежи: Читалището работи с деца и младежи от всички
етнически групи в Добрич, като преобладаващите са представители на ромска
общност. През изминалата година служителите в институцията насочиха своите
усилия към мотивиране на родители за записване на ромски деца в ДГ и  1-ви клас,
както и към оказване на методическа помощ при подготовката на учениците от горен
курс за държавните зрелостни изпити и за кандидатстване във висши училища в
Добрич и страната.

 Разработената библиотечна програма „Различията ни обединяват” на
Регионална библиотека „Дора Габе“, чрез която се работи с хора в неравностойно
социално положение, специфични социални групи като малцинствени етнически
групи, лицата със специални образователни потребности, хора с увреждания, дава
възможност на много хора, включително и младежи за личностно и професионално
развитие, а така също и за тяхното по-лесно интегриране в социума.  С тях се
провеждат литературни четения, музикални срещи с беседи, прожекции, изложби и
др.

 Възможност за културно общуване и равен достъп до култура дават и
останалите културни институти в града – читалища, обществени библиотеки, музеи,
ДТ „Йордан Йовков“, ДКТ „Дора Габе“, Български камерен оркестър, ПФА
„Добруджа”, Духов оркестър,

През 2014 г. в Община град Добрич са реализирани следните прояви с
международен характер:

– Седмица на камерната музика с международно участие – Добрич 2015;
– Международен фестивал „Фолклор без граници” – Добрич 2015;
– Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон”, Албена –

Добрич 2015;
– Дни на руската култура в Добрич;
– Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“

Добрич 2015;
 Областен конкурс за руска песен, поезия и танц;
 Концерт „Армения – душа от камък“  на Мери Мовсесян – Калудова и

спектакъл Дървено червено конче“;
 Изложба на Петр Йедличка – живопис, пластика, рисунка;
 Пътуваща изложба на книги, художествени произведения и фотоматериали на

Корейската народнодемократична република;
 Участие на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ с гл. диригент Елвира

Пастърмаджиева и диригент Росица Дурмушлийска в Празник на японската култура –
Велико Търново 2015;
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 Съвместни концерти на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ с гл.
диригент Елвира Пастърмаджиева и диригент Росица Дурмушлийска и Детски хор
при Консерватория на Държавен университет в Истанбул, Турция с диригент Ердем
Каракаш в Добрич и София.

Тези културни прояви се превърнаха в истинско пространство за
междукултурен диалог, във фактор за устойчиво регионално и градско развитие.

През годината се подобриха и възможностите за контакти чрез обмен на
специалисти и участие на млади добрички творци, изпълнители, културни институти
и любителски колективи във фестивали, представления, спектакли и концерти в
страната и чужбина.

През 2015 г. се осъществиха и концертните турнета на:
 Дамска хорова формация „Мистика” с диригент Росица Дурмушлийска в

Австрия и Чехия;
 Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ с гл. диригент Елвира

Пастърмаджиева и диригент Росица Дурмушлийскав в Истанбул, Турция;
 Представителна фолклорна танцова студия  „Добруджа” с гл. худ.

ръководител Стоян Господинов в Германия и Швейцария;
 Хор „Добрич“ с диригент Вангелов в Италия, Великобритания и Франция

Инициативи, мероприятия и събития, реализирани с младите хора на Община
град Добрич през 2015 г. по приоритет Развитие на междукултурния и
международния диалог

 През месец февруари 2015 г. Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и
Методий“ в град Добрич заедно с още 12 училища в страната беше включена в
проект „Училището като център в общността“ на Национална мрежа за децата. За
участие в проекта се съревноваваха 167 училища.

Идеята е за първи път в България да се приложи моделът на общностните
училища, който все повече се утвърждава като добра практика в над 55 държави.
Целта е така да се организират ресурсите на училищната общност, че учениците
реално да са в центъра й и да постигат оптимални успехи, а училищата, семействата
и партньорите заедно да подобряват и своите възможности, и тези на обществото.

Официалният старт на проекта бе даден във Френския културен институт в
София с кратко представяне на 13-те одобрени български училища и публична
лекция на Крис Джоунс – международен образователен експерт от Великобритания.
Според нея учениците на 21-ви век трябва да бъдат конкурентноспособни,
креативни, предприемчиви, адаптивни към различните културни среди и да правят
информирани избори за своето здраве и бъдеще.

 През м. март 2015 г. десетокласничката Арина Макеева от Хуманитарна
гимназия „Св. св. Кирил и Методий” в град Добрич се класира първа в своята
възрастова група с максимален брой точки на провелия се в Русе национален кръг
на олимпиадата по руски език.

 23-ма възпитаници, ученици от 11 и 12 клас на Професионална гимназия по
ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ в Добрич проведоха триседмичен
производствен стаж по професията, за която се обучават „Ветеринарен техник“,
в белгийски и холандски ферми.

Стажът предостави възможност на учениците от добричката гимназия да се
запознаят с традиционни и иновативни европейски практики в семейното
животновъдство, прилаганите стандарти в областта на ветеринарната медицина,
животновъдството и предприемачеството, като им предложи усвояването на нови
теоретични знания и практически умения в реална работна среда.

На учениците бяха осигурени работни места в семейни животновъдни ферми в
белгийската област Западна Фландрия и холандската провинция Фризия. Практиката
продължи 22 дни, от които 15 работни. 13 ученици бяха на стаж в Белгия - от 15
март до 5 април, а други 10 в Холандия - от 29 март до 19 април. Във всяка ферма
бе назначен наставник, който обучава на работното място, напътства стажанта и го
мотивира за правилното усвояване на практическите умения. След приключването
на стажа учениците получиха цялостна оценка за дейността си във фермата, както и
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сертификати „Европас мобилност”, "ECVET" и за придобити езикови и педагогически
знания.

Практическото обучение се организира в рамките на проект „Прилагане на
традиционни и иновативни животновъдни практики в семейните ферми в Белгия и
Холандия”, финансиран от европейската образователна програма „Еразмус+“.
Ветеринарната гимназия има предишен опит в сътрудничеството си с двата
приемащи партньора - Гимназията по селско стопанство: Vrij Land- en
Tuinbouwinstituut, гр.Торхаут, Белгия и Nordwin College, гр.Леуварден, Холандия.

 През месец март 2015 г. за първи път българин беше избран за зам.-
председател на Международната федерация на студентите по медицина (IFMSA) –
организация, обединяваща бъдещи лекари от около 190 страни. Това е Петър
Великов от Добрич, студент 6 курс в Медицински университет – София. През 2014 г.
той стана първият българин в 25-годишнатата история на Асоциацията на студентите
медици в България в ръководството на IFMSA. Тогава той беше избран за отговорник
по обществено здраве на Федерацията.

Петър Великов бе избран на престижната позиция по време на 64-та Генерална
асамблея на IFMSA в Анталия, Турция. Неговият мандат  започна  на 1 октомври
2015 г. За председател на Федерацията бе избран Карим Абу Зиед от Египет.

●През м. март 2015 г. в Езикова гимназия „Гео Милев“ в Добрич се проведоха
франкофонски празници. Те започнаха с Маратона по писане – национален конкурс
за писане на разказ на френски език на базата на 10 думи, зададени предварително.
Темата беше: „Другаде“, а десетте думи бяха чуждици, навлезли във френския език.
Областната комисия определи най-добрите разкази и отличи най-добрите автори.

На 11 март учениците от X, XI и XII участваха във втори конкурс за писане на
литературен разказ на френски език.

Успоредно с това по време на франкофонските празници в училището бяха
изложени табла на тема: „Вечната Франция“. Беше подредена и кулинарна изложба
„Изяж Франция“, на която можеше да се дегустират френски сирена.

Най-изявените ученици бях наградени на тържествена церемония, по време на
която посетителите на проявата се насладиха на френска музика, френска реч и
слайдшоу с кадри от Франция.

 Възпитаници на ПМГ „Иван Вазов“ постигнаха големи успехи на Националното
пролетно състезание по физика, което се проведе на 7 март 2015 г. в град Варна. В
състезанието се включиха 350 ученици от цялата страна. В условията на сериозна
конкуренция младите добрички физици се справиха отлично.

Пламен Георгиев от 11 клас завоюва първо място и спечели златен медал,
Георги Иванов спечели втора награда, а Диляна Боянова – трета награда. Трети
награди завоюваха и Никола Веселинов, Владислав Иванов, Никола Петров и
Гавраил Иванов.

●В периода 12 - 18 април 2015 г. осем ученици и четирима преподаватели от
Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски“ в Добрич участваха в работна
среща в Бетцдорф (провинция Северен Рейн – Вестфалия), Германия. Визитата бе по
проект „Отговорът на училището на младежките проблеми”, който се осъществява
на немски и английски език по програмата на ЕК за образование, спорт и младеж
„Еразъм+”.

В Германия осемте добрички ученици, на възраст между 16 и 19 години, бяха
обучавани като посредници в разрешаване на конфликти в училище. За целта в
немското училище бяха проведени две работни ателиета, в които взеха участие 40
младежи от петте училища - партньори от България, Германия, Италия, Португалия и
Унгария.

●През месец април 2015 г. 20 ученици и двама учителя от Професионална
гимназия по механотехника и електротехника „М. В. Ломоносов” в Добрич бяха в
Лондон, където проведоха триседмична практика във фирми в областта на IT-
индустрията. Учениците се обучаваха по професиите „Компютърен техник” и
„Електротехник”. Проектът се финасира от Европейския съюз по програма“ Еразъм
+”.

Учениците преминаха през предварителна подготовка в училище – обучение по
терминологичен английски език, специфична професионална подготовка, подготовка
за пребиваване и бизнес-общуване в Англия.
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Партньор в изпълнение на проекта от английска страна бе организацията ADC
College. Преди заминаването си учениците попълниха CV на английски език,
специфични регистрационни форми и успешно положиха онлайн Кеймбридж тест
за оценка на езиковите си компетенции. В зависимост от получените резултати
учениците бяха разпределени на различни работни места във фирми от Лондон.
След провеждането на стажа учениците получиха сертификат.

Реализирането на проекта даде възможност на учениците да се запознат с
новостите в областта на IT-технологиите в условията на развита европейска
държава, да обогатят езиковата си подготовка, да създадат контакти с високо
квалифицирани специалисти и да повишат знанията, компетенциите и опита си по
професията. Така още по време на обучението си в училище, учениците придобиват
професионален опит с европейско измерение и по-добри езикови компетенции с
професионална насоченост.

 През м. април 2015 г. група от 20 студенти от едно от най-големите висши
училища във Великобритания – Университета Кардиф Метрополитан, заедно със
своите преподаватели бяха в България на специално учебно пътуване. То се проведе
по покана на Висше училище „Международен колеж“, дългогодишен партньор на
британския университет.

Едноседмичната програма на младежите бе изпълнена с лекции по маркетинг,
стратегически мениджмънт, финанси, предприемачество и срещи с български
компании - Летище Варна, Макаронена фабрика Добрич, Голф комплекс в Балчик,
Туроператорска кампания Е-Турс и „Албена“ АД. Студентите са запознаха със
структурата, пазарите и стратегиите на компаниите. Програмата включваше и
посещение на забележителностите в региона. Тя завърши с приятелска футболна
среща между младежи от ВУМК и от Британския университет.

●От 25 до 29 май 2015 г. четиринадесет ученици и двама преподаватели от СОУ
„Димитър Талев“ участваха в работна среща в Шидловец (Полша). Визитата беше
част от международния проект GAMES по програма "Еразъм +", по който училището
си партнира с учебни заведения от още четири държави: Италия, Латвия, Словакия и
Полша. Това бе втората от общо 5-те работни срещи на двегодишния проект,
стартирал през ноември 2014 година.

Една от основните цели на проекта е да се интегрират заниманията със спорт
в училище със активни игри и походи сред природата. Проектът се стреми да
постави началото на промяна и подобряване на здравния статус на учениците чрез
повишаване нивото на познанията за здравословен начин на живот. Стремежът е
успешно да се мотивират младите хора да подобрят двигателната си активност и да
усвоят здравословни хранителни навици. Друга основна цел е повишаване нивото на
владеене на английски език чрез различните дейности и комуникация между
учениците на различните европейски държави, а също така и разширяване на
екологичната култура на младежите чрез използването на игрови техники и
интерактивни подходи в обучението, които да повишат интереса към учебния
процес.

 Oт 4 до 6 септември 2015 г. в КК „Албена“ се проведе ХІІІ Международен
мажоретен фестивал „Златен помпон". Фестивалът се провежда в рамките на
празненствата, посветени на Деня на Добрич – 25 септември. През изминалата
година в него взеха участие мажоретни състави от България, Румъния и Словакия.
Формациите се състезаваха в дисциплините батон, помпон, флаг, микс и шоу по
правилника на Международната асоциация на мажоретния спорт, както и в
категориите „парадни мажоретки" и „танцови мажоретки".

Съставите, класирани на първо, второ и трето място за големи формации и до
шесто място за мини формации, получиха право на участие през 2016 година в
Европейския шампионат в град Пухов, Словакия и в Световното първенство в Пореч,
Хърватия.

Закриването и награждаването на победителите се състоя в град Добрич на 6
септември на пл. „Свобода".

●От 7 до 12 септември 2015 година град Добрич беше домакин на „WUWEC" -
Международен фестивал за спорт и изкуство. Фестивалът бе уникален, не само за
България, но и за Балканите, защото успешно и атрактивно съчета изкуство и
екстремни спортове. Той беше организиран от спортен клуб PharSide, фондация
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Wake up Wolls и Община град Добрич. В него участваха скейтъри, танцьори,
баскетболисти и музиканти от България, Русия, Германия, Италия и Испания.

Организаторите бяха изготвили програма, в която бяха заложени диджей
сетове и концерти, уроци по айкидо и други бойни изкуства, скейт и блейд
демонстрации, фотографски занимания за начинаещи, арт-работилници, кино
прожекции. Фестивалът се проведе в новоизградения скейт-парк в град Добрич,
който на този етап е единствен по рода и размерите си за България.

●През м. октомври 2015 г. осмокласничката Мелиса Левент Раифова от СОУ
„Св. Климент Охридски” Добрич спечели първа награда на Международния
музикален фестивал за деца и юноши, който се проведе в Анталия, Турция.

Ученичката от Добрич бе отличена с първа награда за изпълнението си на
флейта, а призът й бе връчен лично от Толга Гюрдил - президент на фестивала.

●През учебната 2015 – 2016 година в СОУ „Св. Кл. Охридски” - Добрич започна
обучение по румънски език. В училището е сформирана една група от ученици от 10
и 11 клас, като обучението се извършва в рамките на факултативна извънкласна
подготовка За учениците румънският език се явява трети чужд език, който изучават.
Според директора на училището Юлияна Герасимова, румънският е един от
актуалните езици, които трябва да усвояват децата, живеещи в региона, предвид
развитието на трансграничното сътрудничество. Тя се надява, че учениците ще могат
да прилагат наученото на практика, още повече, че вече има сключен договор за
сътрудничество между Регионалните инспекторати по образованието в Добрич и
Констанца.

●През учебната 2015 – 2016 година ПГВМ „Проф. д-р Г. Павлов” в Добрич
започна с три нови европейски образователни проекта, одобрени за финансиране от
програма „Еразъм+”.

В рамките на първия проект 20 ученици и 10 преподаватели ще изучават добри
европейски практики в семейното фермерство в Белгия и Холандия. Партньорски
организации са гимназии по селско стопанство от град Торхаут, област Фландрия,
Белгия и град Леуварден, Холандия. Това е третият съвместен проект с приемащите
организации, който ще даде възможност на добричките участници да
усъвършенстват своите компетенции по професията „ветеринарен техник”, да
придобият опит по прилагането на устойчиви животновъдни практики в
отглеждането и лечението на селскостопански животни в семейните земеделски
стопанства в Белгия и Холандия, да развият нови предприемачески умения и знания
за управление на семейна ферма и да създадат мрежа и сътрудничество с фермери
от двете страни, които са лидери в световното животновъдство. Проектът е с
продължителност 12 месеца и е финансиран по програма „Еразъм+”.

Вторият международен проект „(Пре)откриване на конете“ е с продължителност
35 месеца и обща стойност 368 875 евро (38 010 евро за ПГВМ). Партньори на
ветеринарната гимназия по проекта са училища от Австрия, Германия, Дания,
Италия, Испания, Португалия, Турция и Франция. Основната идея е да се повишат
знанията за конете сред младите хора и да открият нови начини за организация на
свободното си време. В хода на работата ще се дискутират икономическите,
социалните и спортните измерения при отглеждането и общуването на човека с
конете. Участниците ще разработят учебни материали за конете като направят
преглед на образци от литературата, историята, философията, етиката,
икономиката, географията, здравето и спорта. Те ще посетят конни бази и музеи,
конни състезания и фестивали и ще участват в уроци по езда и преходи с коне.
Планирани са работни срещи във всяка страна, в които ще вземат участие общо 50
участници от ветеринарната гимназия. Училището вече беше домакин на първата
работна среща, която се състоя през месец октомври 2015 г.

По проект „Здравословен живот“ гимназията си партнира с училища от
Англия, Румъния, Полша и Франция. Заедно с тях ще търсим отговор на въпроса как
да се придобие и поддържа доброто здраве на населението в Европа. Участниците
ще направят проучвания по темата в различни области, като околна среда, храни,
спорт, превенция и безопасност. Включени са разнообразни подтеми: обучения по
оказване на първа помощ, физически дейности, проектиране на здравословно меню,
изготвяне на седмична програма за здравословен начин на живот, създаване на
виртуална готварска книга, рекламна кампания, техники за предотвратяване на
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междуличностни конфликти и кризисни ситуации, организиране на „Здравословен
ден" едновременно във всички партньорски училища, изграждане на електрически
превозни средства, създаване на уеб сайт. Проектът е с продължителност 24 месеца
и е на обща стойност 139 230 евро (27 070 евро за ПГВМ). В планираните четири
работни срещи в чужбина ще участват 28 ученици и учители от ветеринарната
гимназия. Първата работна среща беше във Франция през месец ноември 2015 г..

От 5 до 9 октомври 2015 г. петима ученици и двама преподаватели от СОУ
„Димитър Талев” в град Добрич взеха участие в работна среща в град Бари /Италия/
по проект „GAMES – спортът ни прави сплотени ”, по който училището си партнира с
учебни заведения от Италия, Литва, Словакия и Полша. Това бе третата от общо 5-те
работни срещи на двегодишния проект, стартирал през м. септември 2014 г.

Учениците от СОУ „Димитър Талев” обмениха добри практики и опит със
своите връстници от другите страни, включени в проекта. Проектът е по програма
Еразъм +, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри
практики". Целите на проекта са да се интегрират заниманията със спорт в училище
с активни спортни и туристически игри сред природата. Идеята е да се повиши
двигателната култура и информираността за последствията от застоелия начин на
живот. Дейностите, предвидени в проекта, включват превенция на вредните навици
като употреба на алкохол, пушене, злоупотреба с наркотици, консумиране на
нездравословни храни, пристрастеност към компютрите и др. Предвижда се,
спортните дейности да бъдат провеждани сред природата, за да се провокира
интересът на учениците към екологията.

●В началото на м. октомври 2015 г. четирима преподаватели от Финансово-
стопанска гимназия „Васил Левски“ град Добрич участваха в международна среща в
италианския град Мирандола. Срещата бе по проект „Отговорът на училището на
младежките проблеми” - програмата на Европейския съюз за образование, спорт и
младеж „Еразъм+”.

По време на събитието беше планирано изготвянето на крайния продукт на
проекта – учебна програма за ученици от 9 до 12 клас за условно наречения „Час за
размисъл”, която обхваща 5 глобални теми за младите хора от всички европейски
страни – ценностна система, професионална реализация, безработица, гражданско
образование, етика и морал. Глобалната тема, по която работят учителите и
учениците от ФСГ „Васил Левски” Добрич, е „Сблъсъкът на традициите с модерния
начин на живот”.

ПРИОРИТЕТ IX. ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В
ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

 Правонарушения, извършени от млади хора
През 2015 г. на територията на Първо РУ – Добрич 15 престъпления са

извършени от пълнолетни лица (14-17 години), а 200 престъпления - от 185
пълнолетни лица на възраст (18-30 години).

Превантивната дейност на територията на град Добрич се извършва предимно
от служителите ИДПС и се упражнява предимно сред малолетни лица (до 14 години),
тъй като те не са наказателно отговорни, както и сред непълнолетни лица (от 14 до
18 години), тъй като спрямо тях се прилагат особени правила от НК (съгласно чл.31,
ал.3 и 4 от НК).

 През 2015 г. с участието на ИДПС при Първо РУ – Добрич са осъществени
следните превантивни мероприятия:

 Работа по Националната програма „Работа на полицията в училищата“ в 5
учебни заведения в град Добрич;

 Ежемесечни обходи на сборищата на контингента в обслужваните райони;
 Периодични срещи съвместно със служител на фирма“ ФСБ“ и с назначените

охранители в учебните заведения;
 Участие в заседания на МКБППМН град Добрич;
 Участие на ИДПС в разглежданите възпитателни дела на МКБППМН.

Провеждане на беседи с участниците – деца, родители, представители на
училищата;
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 Провеждане на ежемесечни срещи с обществените възпитатели към
МКБППМН, които работят с деца с мярката „възпитателен надзор“;

 Предложения за настаняване на деца в риск в социални институции –
ЦНСТДМБУ, ЦОП, Приют за безнадзорни деца и сираци;

 Предложения до ДРС за настаняване на деца във ВУИ с цел по-трайна и
дългосрочна корекция  в поведението;

 Своевременно издирване, съвместно със служителите от линия „Издирване“,
на лица напуснали домовете си и специализирани заведения;

 Своевременно уведомяване на служители на Отдел „Закрила на детето“ за
случаи, касаещи деца в риск. Участие на ИДПС в мултидисциплинарен екип, работещ
с деца, попаднали в риск;

 Участие в прояви, посветени на Световния ден за борба с тормоза в училище
„Денят на розовата фланелка“ в ОУ „Стефан Караджа“ и СОУ „Димитър Талев“;

 Организиране и откриване на конкурс за детска рисунка на тема: „Деца,
изкуство и спорт срещу дрогата“ в Община град Добрич;

 Участие на ИДПС в проведени СПО на територията на Първо РУ – Добрич;
 Участие в работни срещи с УКБППМН и подпомагане на дейността им;
 Насочване на деца с „Възпитателен надзор“ към включване в извънкласни

форми на обучение с цел осмисляне на свободното им време;
 Проследяване изпълнението на възпитателна мярка „Общественополезен

труд“ – алтернатива  на девиантно поведение;
 Работа с родители и настойници в организираното от МКБППМН „Училище за

родители“;
 Участие в заключителна кръгла маса по проект „Медиация на конфликти, за

да се оптимизира комуникацията в образователната, социалната и културна среда“;
 Провеждане на работна среща с координатори по проект „Общински

младежки център – Вашето утре“;
 Участие в инициативата „Академия за родители“, проведена с родители на

деца от ПГМТЕ „М. Ломоносов“;
 Участие в проведено анкетно проучване на тема: „Кибертормозът и

безопасността в интернет“ с ученици от 4 учебни заведения;
 Взаимодействие с други институции и НПО, работещи по линия на превенция

от и срещу деца – участие на ИДПС в мултидисциплинарен екип. Взаимодействие с
ръководствата на социалните институции – ЦНСТДМБУ 1, 2, 3, Приют за безнадзорни
деца и сираци (до закриване на институцията); взаимодействие на ИДПС с
ръководствата на учебните заведения; с РЗИ, с ОЗД, с МКБППМН, с ОМЦ „Захари
Стоянов“, с ръководствата на ВУИ и на ДВНМН – град Варна;

 Провеждане на срещи на ИДПС със социални работници от ОЗД във връзка с
предприемане на съвместни действия по отношение на т. нар. „ранни бракове“;

 Ежемесечни посещения от инспекторите от Детска педагогическа стая при
Първо РУ – Добрич на учебните заведения и социалните институции на територията
на град Добрич. Провеждане на срещи с ръководствата, на които е обърнато
внимание за по-стриктен контрол на пропускателния режим; обход от служителите,
осигуряващи охраната, на дворовете и прилежащите територии с цел наблюдение на
лица с рисково поведение и своевременно сигнализиране за такива; получаване на
информация за лица, които са склонни към агресия и за такива, които са свързани с
употребата и разпространението на наркотични и упойващи вещества;

 Изостряне на вниманието по отношение използването на т. нар. „дизайнерска
дрога“, както и на медикаменти, използващи се без лекарско предписание;

 Във връзка с изпълнението на Националната програма „Работа на полицията в
училищата“ в рамките на учебната 2015/2016 г. са засегнати теми, свързани с
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превенция на престъпността, както и с разясняване прилагането на мярка
„Полицейска закрила на дете“;

 Обучение на тема: „Наркотиците и вредата от тях. Наказателна отговорност
на непълнолетните“ на децата, които са настанени в ЦНСТДМБУ 1, 2, 3.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните е компетентен орган за разглеждане на
противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и
престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност
по чл. 61 от НК.

Възпитателните дела се разглеждат от състава, определен за всяко дело със
Заповед на Председателя на МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен
юрист, двама членове на МКБППМН, протоколчик и член на МКБППМН /обществен
възпитател/, който не е член по състава на възпитателното дело за изработване на
доклада по чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗБППМН, определен за всеки отделен случай.

През 2015 г. има разгледани 27 възпитателни дела /за сравнение през 2014 г.
броят им е 47, а през 2013 г. – 50/.

Разграничения по пол: Разгледаните от МКБППМН възпитателни дела за
2015 г. са срещу 9 момичета и 32 момчета /2014 г. – 37 момичета и 33 момчета;
2013 г. 27 момичета и 52 момчета/.

Разграничения по възрастов признак: Разгледаните през 2015 г.
възпитателните дела са срещу 11 малолетни и 30 непълнолетни деца /2014 г. - 16
малолетни и 54 непълнолетни; 2013 г. – 32 малолетни и 47 непълнолетни/.

Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна
прокуратура – 6, Първо РУ МВР – 19, Сектор „Пътна полиция” – ОД на МВР – 2,
Община Габрово – 1, РП гр. Тервел - 1.

Извършените противообществени прояви се изразяват в кражби, физически и
психически тормоз, хулигански прояви, скитничество и бягство, проституция и
управление на МПС без свидетелство за самоуправление.

Наблюдава се тенденция за намаляване на случаите на хулигански прояви, на
бягства, извършени от момичета, и на управление на МПС без свидетелство за
правоспособност.

През годината няма образувани и разгледани възпитателни дела спрямо
непълнолетни лица за притежание на наркотични вещества.

В Община град Добрич през 2015 г. не са констатирани случаи на
непълнолетни лица, споделящи идеи или принадлежащи към организации с
екстремистки или радикален характер. Няма регистрирани малолетни и
непълнолетни, извършващи противообществени прояви и насилие, мотивирано от
расова или етническа омраза, както и криминални деяния извършвани от футболни
агитки.

През годината няма образувани и разгледани възпитателни дела за
посегателства и увреждане на съоръжения от жп-транспорта и влаковите
композиции. До комисията не са постъпвали сигнали от служители на транспортна
полиция.

Най-резултатните възпитателни мерки, които Комисията е наложила през
2015 г., са:

 чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН – „Участие в психологически консултации,
обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението”.

 чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗБППМН – „Поставяне под възпитателен надзор на
родителите или лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени
грижи”.

 чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН- „Поставяне под възпитателен надзор на
обществен възпитател”.

Успехът на посочените мерки се обяснява с индивидуалната работа,
извършена с децата, и със засиления родителски контрол.

Всички наложени възпитателни мерки се контролират от МКБППМН. Целта на
възпитателните дела е децата и техните родители да осъзнаят същността на
извършеното деяние и да настъпят положителни промени в поведението на детето.

В сравнение с други години не се наблюдава увеличаване на възпитателните
дела. До момента не са регистрирани и тежки криминални деяния.
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Сравнителна таблица за разглежданите възпитателни дела по чл.13 от
ЗБППМН

2011-2015 година
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Брой възпитателни дела 67 57 50 47 27
Брой правонарушения
-малолетни
-непълнолетни

108
31
77

77
28
49

79
32
47

70
16
54

41
11
30

Видно от таблицата детската престъпност през годините намалява – намалява и
броят на малолетните и непълнолетните с наложени повече от една възпитателна
мярка. Не се наблюдава групово извършване на противообществените прояви /с
повече от трима участници/. Голяма част от проявите са извършени в свободното
време на децата, което е неконтролирано от родителите. Констатира се и липса на
желание и мотивация за участие в извънкласни и извънучебни форми. Ниският
социален статус на семействата, трудовата неангажираност на част от родителите,
както и отсъствието им от дома и страната също са причина за формирането на
девиантното поведение у децата.

 Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора.
За времето от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. на територията на Община град

Добрич са настъпили 60 тежки ПТП с 5 убити и 65 ранени граждани. От тях с
участието на млади хора от 15 до 29 години са настъпили 14 тежки ПТП с 14 ранени
граждани. Основните причини за настъпилите тежки ПТП сред младите хора е
несъобразената скорост с пътните условия, следствие на която са настъпили 6 тежки
ПТП с 6 граждани.

С цел превенция за времето от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са проведени 20
беседи с ученици и 6 беседи с абитуриенти от училищата в Община град Добрич по
безопасност на движението /БД/.

Активно се използваха и възможностите на средствата за масово осведомяване
за информиране на обществеността и участниците в движението за състоянието на
пътната обстановка, както и за излъчване на практически препоръки за избягване
на рискови ситуации и недопускане на ПТП. През годината е подготвен и подаден
следният брой информации: по БД - 61, по радиото – 48, по телевизията – 3, по
пресата – 3; оказано е съдействие на медиите за публикуване на материали по БД –
7 и са проведени брифинги с местните СМО – 5 бр.

През отчетния период с цел респектиране на участниците в движението
служители от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Добрич взеха участие и в
провеждането на традиционните акции на полицията:

 „Ваканция! Да опазим живота на децата на пътя!“ – за времето от 15.06 до
30.06.2015 г.;

 „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ - за времето от 01.09 до
30.09.2015 г.;

 „Зима“ - за времето от 03.11 до 30.11.2015 г.
 През годината се проведоха следните акции по линия на TISPOL –

европейската мрежа на службите на Пътна полиция:
 „Контрол над товарните автомобили и автобуси“ – 3 бр.;
 „Колани“ – 2 бр.;
 „Скорост“ – 4 бр.;
 „Алкохол и упойващи вещества“ – 2 бр.
През годината се организираха и проведоха съвместни проверки с РД

„Автомобилна администрация“ – Добрич за контрол върху МПС, извършващи
нерегламентиран автобусен и таксиметров превоз на пътници на територията на
Община Добрич.

Беше създадена също така организация за отбелязване на „Третата глобална
седмица за безопасност на движението по пътищата“ на Организациите на



40

обединените общности /4–10 май 2015 г./, чието официално лого с решение на
Общото събрание на ОНН е „Спаси живота на децата!“

Инициативи, мероприятия и събития, реализирани с младите хора на Община
град Добрич през 2015 г. по приоритет Повишаване ролята на младите хора в
превенцията на престъпността.

●На 29 януари 2015 г. Добрич бе домакин на кръгла маса „Безопасността на
движение по пътищата: Споделена отговорност между бизнеса и институциите“.
Форумът се проведе в сградата на Община град Добрич.

За участие в него бяха поканени представители на БЧК, Областна дирекция на
МВР, сектор „Пътна полиция“ , Пожарна безопасност, директори на училища и детски
градини, председатели на училищни настоятелства, както и транспортни фирми и
превозвачи. Мероприятието бе част от национална инициатива на сертифициращата
организация Intertek, която стартира в началото на 2014 г., с цел осигуряване на
активна подкрепа на усилията на отговорните институции и органите на местно
самоуправление за подобряване безопасността на движение по пътищата и
изпълнение на целите, заложени в „Националната стратегия за подобряване на
безопасността на движение по пътищата в Република България за периода 2011-
2020“.

Основна цел на срещата бе да насърчи диалогът и да подкрепи съвместните
действия на институциите, органите на местното самоуправление, бизнеса и
обществеността за намаляване на пътните инциденти с фатални последствия за
участниците. В кръглата маса взеха участие Алекси Кесяков – секретар на
Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на
движението по пътищата, представители на Интертек и на Община град Добрич.

 През месец март музикален клип на възпитаници на СОУ "Димитър Талев"
беше класиран на първо място в Националното художествено-музикално състезание
на Кеймбридж училищата в България. В клипа са участвали ученици от 8 до 12 клас,
а изпълнението на песента „Read all aboutit” е на Светлана Дичева от 12 „а” клас.
Основните идеи в клипа са свързани с преодоляването на неувереността и
страховете, толерантността и приемането на аутсайдерите. Във финала на видеото
възпитаниците на СОУ „Димитър Талев” издигат лозунга „Не на страха!“.

 През м. юни 2015 г., в началото на лятната ваканция, МВР – Добрич стартира
традиционната акция „Ваканция! Да запазим живота на децата на пътя!“ в нашия
град. Акцията е част от националната операция по ограничаване на предпоставките
за пътно-транспортни произшествия, при който жертви и пострадали са децата.

От „Пътна полиция“ напомниха за високото ниво на травматизъм – резултат от
неизползването на обезопасителните системи при превоз на деца в МПС,
недостатъчния контрол от родителите над децата, агресивното поведение на
водачите и неспазването на скопосните режими в населените места. Всички
участници в движението бяха призовани да бъдат отговорни на пътя, за да се
запазят живота и здравето на водачите и на пътниците.

 На 30 юни 2015 г. в СОУ „Д. Талев“ се проведе кръгла маса „Заедно в
медиацията за превенция и решаване на конфликтите“. Тя се състоя във връзка с
приключването на дейностите на училищното настоятелство и на колектива на СОУ
„Димитър Талев“ по проект „Медиация на конфликта, за да се оптимизира
комуникацията в образователна, социална и културна среда“.

Гости на срещата бяха представители на Община град Добрич, на РИО, на
МКБППМН, Детска педагогическа стая, Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция
„Социално подпомагане, членове на Управителния съвет на УН, представители на
Общото събрание на УН и медиатори от училището.

През двегодишния период на реализиране на проекта в него се включиха
директори на училища, езикови и социални центрове, юристи, учители, психолози,
психотерапевти, социални работници, родители от училища и асоциации и
асоциации за работа с родители и емигранти, както и регионални инспектори,
осъществяващи медиация при конфликтни ситуации на различни нива от Италия,
Румъния, Словения, Испания и Турция.

 На 30 юни 2015 г. във фоайето на Община град Добрич се откри изложба
„Деца, изкуство и спорт срещу дрогата“, посветена на Международния ден за борба
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със злоупотребата и трафика на наркотици. В нея участваха 53 деца на възраст от 8
до 18 години от седем общински училища, едно ателие по изобразително изкуство и
два центъра за обществена подкрепа.

Събитието бе организирано от Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община град
Добрич, която традиционно отбелязва този ден с изложба. За втора поредна това
проявата се реализира в партньорство  с програма „Синди“ към Община град Добрич.

Целта на изложбата бе да се ангажира вниманието на децата със социалния
проблем наркомания и да им предостави информация за въздействието и вредата на
наркотиците върху човешкия организъм, както и за физическите и социални
увреждания, до които те водят при употребата им.

 На 30 юни 2015 г. в интерактивната стая на Регионална библиотека „Дора
Габе“ се състоя неформално обучение по човешки права. То беше организирано по
проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран по
Програма „деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014.

В обучението участваха младежи от 15 до 29 години, които бяха запознати с
опасностите и видовете зависимости в резултат на употребата на наркотични
вещества. Целта бе да се повишат познанията на младите хора, в резултат на което
те да достигнат до решението да не употребяват наркотични вещества.


