СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА СОФИЯ (2017 – 2027)
ПЛАН ЗА ДЕЕЙСТВИЕ
2017 г.
№

Наименование на мярката

1.

Създаване на Консултативен съвет по
политиките за младежта към Кмета на
Столична община
Разширяване на мрежата от бизнес
центрове
и
бизнес
инкубатори,
предлагащи услуги в подкрепа на млади
предприемачи.
- Информационен център „София
европейска столица на спорта 2018”;
- Публичен регистър база данни за
общински
спортни
и
фитнес
площадки;
Иницииране
и
организиране
на
информационни
кампании
за
запознаване
на
младите
хора
с
публичните институции и с правата им,
като част от местната общност в това
число и възможностите за получаване на
подкрепа по отделните финансови
инструменти на Столична община и др.
- Програма за съфинансиране на
спортни събития, форуми, кампании
и инициативи, под патронажа на
Кмета на столична община;
- Програма
за
изпълнение
на
Общинска стратегия за развитие на

2.

3.

Партньори

Основен
Срок
на Отговорник
източник на изпълнение
финансиране
Студентски съвети към
31.12.2017 г.
Кмет на Столична
ВУЗ,
младежки
община
организации, НПО
СОАПИ, Асоциация за СО
31.12.2017 г.
Зам.
–
кмет
развитие
на
София,
„Култура,
ОГФМСП
образование,
спорт и превенция
на зависимости”,
СОАПИ,
Асоциация
за
развитие
на
София, ОГФМСП
СОАПИ, Асоциация за СО
30. 12. 2017 г.
Зам.
–
кмет
развитие
на
София, 122 400 лв.
„Култура,
ОГФМСП
образование,
спорт и превенция
на зависимости”,
СОАПИ,
Асоциация
за
развитие
на
София, ОГФМСП

30 000 лв.

-

-

-

-

-

-

физическото възпитание и спорта –
Програмен
приоритет
2,
по
приоритетни направления: младежки
дейности и инициативи/ участия в
международни форуми и кампании,
съфинансиране на деца, ученици,
младежи,
представители
на
образователни
и
спортни
институции;
Процедура за прием на документи за
еднократна стипендия на ученици от
столични училища /1-12 клас/,
завоювали призови места в областта
на спорта;
Официална церемония по връчване
на стипендии от Кмета на
Столична община по повод 17 май –
Ден на Българския спорт;
Евро – Ток България /Европейска
кулинарна асоциация/ - „Европейски
ден за здравословно хранене и
готвене с деца”
XXXIV-то издание на Маратон 2017
София Ekiden /Щафетен/ Маратон –
класическа дистанция – Младежки
СК „София .- Европа”
Спортен Клуб „Бегач” – Spring 360 –
Южен
парк,
Полумаратон
Панчарево, Busines run – Бизнес
парк, Sofia morning run – Борисова
градина;
Непрофесионална
нощно
лекоатлетическо бягане, по повод
Деня на София – 17 септември/ бул.

15 000 лв.

4.

5.

„Брюксел”
–
Сдружение
с
нестопанска цел „ 5 Км парк БГ”;
- Спортувай в твоя град – Фондация
„София Европейска столица на
спорта” – Асоциация „Спорт в
свободното време”;
- Спортс Мениджмънт България –
„Отбор на надеждата” /Homеless
Word cup Bulgaria/ - социална
интеграция
на
младежи
в
неравностойно
положение
от
социални домове и бежански лагери
– национален отбор по футбол на
България за бездомни;
- Турнир по стрийт фитнес на
открито за купата на Кмета;
- Съдействие при провеждане на
инициативи за хора с двигателни
затруднения и увреждания;
- Национален шампионат по крикет
на маса за деца със специални
образователни потребности;
- Организиране на спортни празници и
инициативи за младежи в риск;
- Участие в инициативи свързани с
превенция
на
отпадането
и
образователна
интеграция
на
младежи от ромски произход.
Насърчаване на икономическата активност
на младите хора. Стимулиране на
младежкото предприемачество – Start up,
създаване на бизнес мрежи.
Предоставяне

на

услуги

за

ВУЗ, Бизнес асоциации, СО
София ТЕХ Парк, СОАПИ,
Асоциация за развитие на
София, ОГФМСП

бизнеса: СОАПИ,

Асоциация

за СО

30. 09. 2017 г.

СОАПИ,
Асоциация
за
развитие
на
София, ОГФМСП

31. 12. 2017 г.

СОАПИ,

6.

информационни данни и обучение за
европейски програми, помощ за търсене на
финансова подкрепа от европейски и
български оперативни програми; партньори
и НПО, консултиране и менторство.
Подпомагане на младите хора чрез
включване в стажантски програми към
Столична община

развитие
ОГФМСП,
асоциации

на

София,
бизнес

ОГФМСП

ВУЗ, СОАПИ, Асоциация СО
за развитие на София

7.

Учредяване на годишни награди на СО Асоциация за развитие на СО, Партньори
за стартиращ бизнес.
София, СОАПИ, ОГФМСП

8.

Годишна награда на Столична община за
НПО
инициатива
в
сферата
на
младежкото доброволчество.
- Кампании
за
промотиране
и
насърчаване
на
младежкото
доброволчество
Конкурс – „Младежки свят и
доброволчество”; „Нашият училищен
спортен празник”;
Стимулиране на иновативни продукти и
услуги.
- Софийски фестивал на науката;
- Европейска нощ на учените –
популяризиране на науката и
професията учен;
- Награда на Столична община за найдобър млад учен – СО, СУ „Св.
Климент Охридски”;
- IV
–
Научно-практическа
конференция – „Добри практики в

9.

Младежки НПО

30. 09. 2017 г.

Секретар на СО

30. 12. 2017 г.

Зам.
–
кмет
„Култура,
образование,
спорт и превенция
на зависимости”
Зам.
–
кмет
„Култура,
образование,
спорт и превенция
на зависимости”

СО

31. 12. 2017 г.

Компании
и
бизнес СО
асоциации,
ВУЗ,
Асоциация за развитие на
София,
ОГФМСП,
Областен информационен
център
–
София,
Асоциация за центрове и
трансфер на технологии

31. 12. 2017 г.

Зам.
–
кмет
„Култура,
образование,
спорт и превенция
на зависимости”

областта на здравословния начин на
живот, физическото възпитание и
спорта
в
образователните
институции”
10. София е домакин на международни форуми София Тех Парк, ВУЗ, СО
в областта на стартиращите бизнеси и НПО
младежкото предприемачество.
11. Включване на младите хора в културния и
спортния живот на града чрез реализиране
на идеите им на проектен принцип чрез
съществуващите програми на СО.
12. Повишаване на териториалния обхват и
броя публични места в София с достъп до
безплатен интернет
13. Създаване на младежки информационен
сайт и регистър на младежките организации
на територията на Столична община.
Младежки
образователен
и
информационен център „София европейска
столица на спорта”
14. Изготвяне на годишен мониторинг за
изпълнението на Стратегията за младите
хора на София.

ОГФМСП,
НПО, СО
Асоциация за развитие на
София

31. 12. 2017 г.

31. 12. 2017 г.

Асоциация
за
развитие
на
София, СОАПИ,
ОГФМСП
Кмет на Столична
община

Бизнес асоциации, НПО

СО, Общински 31. 12. 2017 г.
дружества

Кмет на Столична
община

НПО

СО
31. 12. 2017 г.
Бул.
„Михай
Еминеско” № 5

Зам.
–
кмет
„Култура,
образование,
спорт и превенция
на зависимости”

Младежки консултативен СО
съвет, външна организация

30. 03. 2017 г.

Кмет на СО

