Дейности на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” в
изпълнение на Решение 787 на СОС от 08.12.2016 година
„Стратегия за младите хора на хора на Столична община 2017 – 2027”
Дейностите на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”, в
изпълнение на „Стратегията за младите хора на Столична община за 2017-2027”
и „План за действие за изпълнение на Стратегията за младите хора 2017-1027, се
осъществяват в рамките на утвърден бюджет от ПК за ДМСТ за младежки дейности,
чрез планирани задачи от Годишен календарен план /ГКП/, Годишен план програма за
младежки дейности /ГПП/, Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми,
кампании и инициативи, под патронажа на Кмета на Столична община, Програма за
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта
и програмно финансиране на образователни проекти и програми, и младежки дейности,
Програма за развитие на детско - юношеския спорт.
Стратегическа цел 1: Осигуряване на възможности за пълноценно и активно участие
на младите хора в обществения живот
Оперативна цел 1.1. Включване на младите хора в управленската политика на место
ниво – институционална подкрепа
Мерки
Очаквани резултати
Отговорник
1.1.2. Засилване на диалога оптимизиране
на Дирекция ПИСТ
между Столична община, институционалните
Столичен общински съвет, условия за участието на Програмно финансиране –
регионални
структури, младите
хора
в ПП 2
младежи
и
младежки обществения живот;
организации и участие на - стимулиране участието на
младите хора в изпълнение младежки организации в
на секторните политики;
обществения
живот,
1.1.4.
Осигуряване
на включването им в проекти
партньорство и подкрепа и инициативи на местната
на младежки инициативи, в власт;
това число и партньорства - повишаване капацитета
на
младежките
с общински структури;
организации и структури с
ефективно
1.1.5.
Провеждане
на цел
партньорство
с
местната
обучения за младежи и
младежки
неправителствени
организации за отстояване
права и възможности на
младите хора за развитие;
Оперативна цел 1.2. Подобряване на достъпа до информация на младите хора чрез
използване на новите технологии – E-youth
1.2.1.
Формиране
на - стимулиране участието на Дирекция ПИСТ
информационна политика младите хора в общинските

насочена към младите инициативи и дейности;
хора;
Оперативна цел 1.3. Стимулиране на младежката активност – насърчаване ученически
и младежки форуми на самоуправление при реализиране на младежки форуми,
кампании и дейности
1.3.1.
Насърчаване
на приобщаване
към Годишен календарен план –
самоорганизирането
на основните демократични дирекция ПИСТ
младите
хора
чрез ценности – гражданско
дейности в областта на образование и неформално
гражданското образование обучение;
и обучение, неформалното стимулиране
на
образование;
младежката
инициативност,
сътрудничество, обмяна на
опит и мобилност
Оперативна цел 2.2. Развитие на таланта, творческите умения и междукултурния
диалог сред младите хора
2.2.1. Подкрепа на проекти - стимулиране на младежи Дирекция
ПИСТ
–
в областта на науката, с таланти в областта на Програма за съфинансиране
културата, историята и науката,
изкуството
и на спортни събития и
традициите, технологиите технологиите;
форуми,
кампании
и
и междукултурния диалог - създаване на ефективна инициативи, под патронажа
сред младите хора
среда
за
младежки на Кмета на Столична
община
2.2.2. Достъп до общинска инициативи и кампании
инфраструктура,
като
територия за младежко
творчество
Оперативна цел 2.3. Развитие на доброволчеството като движеща сила на личностно
развитие, опазване на околната среда, устойчиво развитие на града и формиране на
гражданско самосъзнание
2.3.1. Подпомагане на - увеличаване на броя на Дирекция ПИСТ
участието на младите хора доброволците в София;
от
хора
София
в - създадени на ефективни
доброволчеси инициативи механизми, гарантиращи
и инициативи свързани с правата
на
младите
опазването на околната доброволци;
среда
и
устойчивото - признаване на уменията,
развитие на града;
придобити
чрез
като
2.3.2.
Насърчаване
на доброволчеството,
младите доброволци да се форма на неформално Годишен календарен план конкурс „Младежки свят и
обучават и да повишават образование
доброволчество”
квалификацията
си
в
сферата
на
доброволчеството
2.3.3. Популяризиране на
доброволчеството
Стратегическа цел 3: Насърчаване на активния и здравословния начин на живот
сред младите хора
Оперативна цел 3.1. Насърчаване на здравословния начин на живот и социално
включване на младите хора

3.1.1.
Насърчаване
и
подпомагане на младежки
кампании и инициативи,
насочени към превенция на
зависимости – употреба на
наркотични вещества и
алкохолизъм
3.1.3.
Интеграция
и
социално включване на
младежи в неравностойно
положение;
3.1.4.
Насърчаване
на
природосъобразния начин
на живот – екологично
придвижване и използване
на ресурси.

партньорства
в Дирекция
ПИСТ
–
инициативи на младежки Програмно финансиране –
структури в областта на ПП 2
здравословния начин на
живот;
- интеграция и социално
включване на младежи от
различни рискови групи;
- повишаване нивото на Годишен календарен план
информираност и придобти
умения и
знания за
здравословен начин на
живот;
- повишаване на активната
гражданска позиция и
включване на младите хора
в дейности по превенцията
на зависимостите;
- достъпен велотранспорт
Оперативна цел 3.2. Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите
хора
3.2.1. Създаване на условия - мотивацията и участие в
за развитие на детско- спортни
дейности
и
юношеския спорт, спорт в кампании;
свободното време, в т.ч. и - разнообразни форми и
подкрепа
на
спортни дейности
в
годишния
клубове
календарен
план
на
общината
за
спортно3.2.2.
Изграждане
и
Програмно финансиране –
поддържане на спортна туристическа дейност
ПП 2
инфраструктура
със
свободен
достъп
за
спортни занимания
3.2.3. Организиране на
спортни и туристически
дейности
3.2.5.
Осигуряване
на
стипендия за ученици и
младежи с постижения в
областта на спорта

