ОБЩИНА

ДРЯНОВО

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО
ЗА 2021 Г.
ПО СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА
(Разгледан в 49-тото заседание на ОбС-Дряново, проведено на 27.01.2022г, при
приемане на Плана за младежта за 2022г)
Отчетът за изпълнение на Общински план за младежта на Община Дряново е
изготвен на база приоритети и специфични цели, в съответствие със Закона за
младежта и Националната стратегия за младежта.
Отчетът осигурява публичност и прозрачност на изпълнението на дейностите в
Общинския план за младежта за 2021 г., както и на дейността на партниращи
общински

институции

и

организации.

Процесът

по

наблюдение,

оценка

и

обобщаване на информацията, цели да подпомогне общинската администрация и
заинтересованите страни в изпълнението на общинските политики, както и да
улесни определянето на целите за следващия период. Годишният отчет е изготвен на
базата на събрана, обработена и обобщена информация от всички участници, в
процеса на реализиране на младежките дейности в общината.
Приоритет

1.

Насърчаване

на

икономическата

активност

и

кариерно

развитие на младите хора
 В рамките на проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" на
Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – град Дряново, през
годината учениците посетиха и проследиха на място работния процес във водещи
фирми и институции в община Дряново.
 Стипендии за постигнати резултати от "ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ ДИНАМИКА" ООД
ДРЯНОВО получиха ученици от 8б, 9а и 10а клас на Професионалната гимназия в
специалност "Машини и системи с ЦПУ" – дуална форма на обучение, за постигнати
отлични и много добри резултати.
 През 2021 година в Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ –
Дряново бе открита нова класна стая за креативни дигитални създатели с кът за
работа по Националната програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“.
Нетрадиционната учебна и работна среда дава възможност на учениците за екипна
работа

и

творчество

при

създаването

на

приложни

проекти,

свързани

с

професионалното им обучение, те ще решават реални казуси и проблеми на бизнеса,

ще

творят,

изследват

и

изобретяват.

Осигурено

е

качествено

съвременно

образование чрез създаване на нова учебна STEM среда за овладяване на професии,
свързани с наука, математика, инженерство и технологии. Целта е учениците да
придобият необходимите знания и умения, за да се реализират успешно в избраната
техническа професия, ще се обучават чрез иновативни методи, близки до реалния
бизнес, ще се стимулират да създават и подобряват технологични решения в
областта на техническата механика, програмирането и проектирането.
С цел бърза обмяна на идеи, решения или друга информация, която трябва да
е достояние на всички участници в провеждащото се занятие, класната стая е
оборудвана с екран, позволяващ това споделяне да става безжично.
 Участие на ПГИ „Рачо Стоянов“ в националната инициатива „Мениджър за
един ден“ - най-разпознаваемата инициатива за кариерно ориентиране в страната, с
доказана полза за участниците. Акцентът на инициативата “Мениджър за един ден“
през 2021 година бе поставен върху важността на добрата комуникация, от която
толкова много се нуждаем във време на ограничено общуване и социална изолация.
Събитието се състоя на 23 март 2021 г. в нов онлайн формат, което даде възможност
на участващите да кандидатстват за позиции във всяка компания в страната. Поради
пандемичната обстановка, гостуването в компаниите се осъществи виртуално през
платформи. В рамките на деня, ученическите екипи получиха възможността да
надникнат в работата на една компания, задаваха своите въпроси, но и предлагаха
своите отговори на вътрешните предизвикателства, с които бизнесът се сблъсква
ежедневно. Заключителната церемония се проведе под формата на лайвстрийм, под
надслов „Силата на един ден, силата на една дума“, със специалното участие на
Николаос Цитиридис. В лайфстрийм формата се включиха и други ученици от
гимназията.
Приоритет 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
 "Световна седмица на парите“ в ПГИ „Рачо Стоянов“
Световната седмица на парите е ежегодна глобална кампания за повишаване
на информираността относно важността на финансовата грамотност за младите хора
от ранна възраст. Организира се в глобален мащаб от Международната мрежа за
финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (OECD/INFE). През 2021 г. провеждането се координира от JA Bulgariа, с
институционалната подкрепа и партньорство на Министерството на финансите и
Министерството на образованието и науката. В събитието се включиха и учениците
от 10 а клас специалност „Машини и системи с ЦПУ“. На 25.03.2021 г. бе проведена
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oнлайн дискусия. В първата част участниците разискваха въпроси, относно грижата
за личните си финанси, управление на парите по време на криза, спестяване,
намаляване на ежедневните разходи и др. свързани с парите. През втората част,
учениците осъществиха онлайн посещение на БНБ и на Монетен двор към БНБ. С
голям интерес разгледаха колекциите от монети и банкноти от древността до наши
дни.
Учениците участват в конкурса „ФИНАНСОВ #LIFEHACK ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ“.
Дискусии бяха проведени и в класовете 9а и 12а.
 През 2021 година ученици и учители от Професионалната гимназия по
икономика успешно създадоха 10 броя на електронното издание на училището
вестник „ИКОФЕН“.
 На 15 май група ученици от клубовете „Млади възрожденци” при СУ „Максим
Райкович” и ПГИ „Рачо Стоянов“ участва в среща с председателя на Общобългарския
комитет „ Васил Левски” г-н Васил Василев. Събитието бе част от общинската
програма за отбелязване на 145-годишнината от епопеята при Дряновския манастир.
През 2021 г. се навършиха и 25 години от основаването на ОК „Васил Левски” в
Дряново. Бе направена ретроспекция на родолюбивата и многостранна дейност,
свързана с патриотичното възпитание и българския дух през вековете. Домакин на
срещата беше председателят на общинския комитет г-н Георги Цветков.


През 2021 г., към читалищата в общината, традиционно бяха организирани

летни и коледни работилници, тематични конкурси за изработване на картички,
сувенири, рисунки, фотоконкурси и пр. Всички културни програми по отбелязването
на национални и местни празници, бяха проведени с участието на ученици от
училищата в гр. Дряново, както и певчески и танцови ансамбли към дряновските
народни читалища.
Приоритет 3. Повишаване на гражданската активност
 Като част от образователната програма на приюта за кучета в село Глушка, се
проведоха обучения на децата от летните занимални на НЧ "Дряновска пробуда2008" и НЧ "Развитие-1869", съответно на 9-ти и 11-ти август. Организаторите от
фондация „Улични сърца БГ“ запознаха децата с работата в приюта за кучета, като
ги включиха в забавни игри и занимания, свързани с дресирането и отношението
към животните. Децата научиха любопитни факти за анатомията на кучетата, за
необходимостта от чипиране и кастриране на четириногите, за грижите, от които се
нуждае домашния

любимец.

На

всички участници в

обучителната

програма,

домакините раздадоха сертификати за успешно преминато обучение.
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 Отбелязване Деня на розовата фланелка
-

На 28 февруари в ПГИ "Рачо Стоянов" Дряново. Учителят по български език и

литература г-жа Стефка Стоянова, заедно с ученици от 8, 10 и 11 клас представиха
пред учениците и учителите на Професионална гимназия по икономика "Рачо
Стоянов" един поучителен урок, с който казаха "Не на тормоза", "Не на насилието и
агресията". Различни разработки презентираха ученици от 11а клас. Проведена бе и
дискусия, на която се зададоха обсъдиха въпроси: "Случвало ли ви се е някога да
бъдете в ситуация на насилие", "Как бихте се почувствали, ако сте на мястото на
насиления", "Какво е за вас агресията" . Инициативата завърши с игра: "всеки да
напише от едната страна на лист думи, които нараняват и на другата - думи, които
утешават".
-

На 24 февруари, учениците от СУ „Максим Райкович“ казаха НЕ на тормоза в

училище, след като ученици от гимназиалния курс на обучение посетиха класовете
на по-малките ученици с информация за Деня на розовата фланелка и неговата
символика.
 В края на месец април се проведе общински кръг на състезанието по
Безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 г. между СУ "Максим
Райкович" и ПГИ "Рачо Стоянов". Състезанието се проведе в два кръга - теоретична
и практическа част. И двата отбора се представиха достойно, като за областния кръг
на състезанието се класира отборът на СУ "Максим Райкович".
 Ученици от ПГИ „Рачо Стоянов“ осъществиха поход с образователна цел до
емблематичния за Дряново каменен мост над р. Дряновска, изграден от Кольо
Фичето. Мястото бе избрано, по случай 160 години от построяването на каменния
мост. В рамките на инициативата ученици и учители играха спортни игри - турнир по
народна топка, по федербал и почистване на района около моста и Духовниковата
чешма. Учениците от клуб „Кетъринг“ бяха аранжирали специално за победителите
плата с плодове.
 На 6 декември учениците от ПГИ „Рачо Стоянов“ отбелязаха подобаващо Деня
на банкера. Възпитаници на училището организираха онлайн изложба на техни
лични колекции с банкноти и монети. Участниците от клуб „ИКОФЕН“ подготвиха
презентация на тема „Банкноти и монети от древността до наши дни“. В часовете по
информационни технологии, учениците участваха в интерактивна дискусия относно
използването на електронни пари и системите за електронни разплащания в
интернет.
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Приоритет 4. Насърчаване на здравословния начин на живот


Инициативата "Яж, движи се, тичай" и пешеходният маршрут "Дряново - кв.

Цинга

-

Дряновски

манастир"

бяха

предложенията

на

Община

Дряново

за

активности, в периода 16 - 26 септември, като част от Националната кампания
"Нестле

за

Живей

Активно!2021".

Множество

участници

от

всички

възрасти

подкрепиха идеята за здравословен начин на живот и направиха своя пробег на
стадион "Локомотив". На изхода на спортното игрище, участниците получиха
плодове, информационни материали и символични награди за участие. Почитателите
на пешеходния туризъм пък избраха разходка до Дряновски манастир в слънчевите
есенни дни. „Нестле за Живей Активно!“ е мащабен дългосрочен проект, който има
за цел да промотира физическата активност и балансираното хранене в България.
Инициативата се организира от „Нестле България“, с подкрепата на Министерството
на младежта и спорта, национални експерти по хранене и спорт и неправителствени
организации.
 От 16 до 22 септември 2021 г. Община Дряново се включи за втора поредна
година в ежегодната кампанията „Европейска седмица на мобилността“. Всяко
издание е насочено към определена тема, свързана с устойчивата мобилност, като
през 2021 г. темата е „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на
живот“ под мотото: „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“. Павлина Шиндрова
(10 кл. в СУ „Максим Райкович“) бе наградена за участието си с рисунка в конкурса,
организиран от Община Дряново, на тема „Здравето и природата вървят ръка за
ръка. Хиляди причини да бъда здрав и щастлив“.


В края на месец септември ПГИ „Рачо Стоянов“ отбеляза Европейския ден на

спорта, като се проведе спортен празник, по случай Европейски ден на спорта,
посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците. Залага се на
елемента на забавлението и се изпробват нови начини за физическа активност и
спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ на всеки
участник. Този ден е една от най-масовите инициативи, в които децата се
запознават с различни спортни занимания и научават повече за здравословния
начин на живот. Инициативата тази година протече под мотото „Спортуваме, храним
се здравословно и се образоваме“. В подготовката на празника взеха активно
участие

клубовете

по

интереси

„Кетъринг“,

„Българският

език

–

богат

и

изразителен“, „Творческа работилница, „Спортът е здраве“ и „Икофен“, създадени по
проект

„Професионалното

образование

–

традиция

и

нови

възможности“.
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На Международния ден за борба против тютюнопушенето, ученическият

парламент в СУ „Максим Райкович“ запозна останалите ученици с вредата от
употребата на тютюн и марихуана.
Турнири и състезания, проведени в община Дряново:
-

На 15 октомври в Дряново се проведоха 2 лекоатлетически състезания с

национален характер: 52-ри Лекоатлетически пробег „Колю Фичето“; първо издание
на „Дряново рън“. Участниците в двата формата стартираха и финишираха в Спортен
комплекс „Локомотив“, като мероприятието се проведе без публика, при спазване на
актуалните противоепидемични мерки за област Габрово;
-

За пети път община Дряново бе домакин на състезание от националния рали

спринт шампионат. На 29 и 30 май посрещнахме някои от най-успешните български
пилоти;
-

За първи път в Дряново се проведе събитието „Фит фест“ – три дни тренировки
на открито, с инструктори по йога, табата, хибрид и стречинг. Фестивалът,

организиран от Община Дряново, се проведе в края на месец април, на стадион
„Локомотив“.
- 15 бр. турнири от програмата на Аматьорска футболна лига – Стадион Локомотив и
Стадион Републиканец;
- 1 турнир по футбол за деца, родени след 2008, 2011, 2012, 2013 г., за Купата на
община Дряново;
- Великденски детски футболен турнир и Коледен детски футболен турнир – част от
националния календар на БФС за деца – организатори Община Дряново и ФК
Локомотив 1927“
- Регионален турнир по тенис на корт до 10 г.;
- Регионален турнир по тенис на корт до 12 г.;
- Регионален турнир по тенис на корт до 14 г.;
- Регионален турнир по тенис на корт до 16 г.;
- Национален турнир по ориентиране - Купа „Дряново“ 2021;
- 52-ри лекоатлетически крос „Колю Фичето“;
- През учебната 2020/2021 година, на територията на област Габрово не е провеждан
областен кръг на ученическите игри, поради наложените противоепидемични мерки.
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Приоритет 5. Развитие на младежкото доброволчество
 В рамките на традиционната коледна кампания, при която Община Дряново и
местният бизнес даряват средства за деца в неравностойно положение, десет
дряновски фирми се включиха в инициативата "Коледен дар". Непосредствено преди
Коледа се проведе и онлайн благотворителен концерт "Вълшебни звуци от нас за
Вас", на който деца и младежи от дряновски културни и образователни институции
се обърнаха към обществеността, с призив за солидарност към техни връстници в
неравностойно положение. С подкрепата на бизнеса и гражданите, бяха раздадени
42 пакета с парични суми и подаръци на деца и ученици, лишени от родителска
грижа.


СУ „Максим Райкович“ участва в кампанията „Българската Коледа“. Целта на

инициативата е да насърчава дарителството, да спомага за решаване на значими за
обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага лечението на
деца. Децата, чието лечение се подпомага от „Българската Коледа“, се определят
съвместно

от

Експертния

съвет

към

„Българската

Коледа“,

както

и

от

съорганизаторите на благотворителната инициатива.
Приоритет 6: Развитие на младите хора в малките населени места и селските
райони


Община Дряново ежегодно дава Общинска стипендия „Архимандрит Максим

Райкович” за ученици и студенти от Дряново, с отличен успех. За учебната
2020/2021 г. носители на стипендията са Ганимир Илков Ризов, при учениците и
Радослав Михаилов Стефанов – при студентите.


В почетната книга „Дарования и постижения на Дряново“ бяха вписани

имената на ученици, спортисти, читалищни дейци и преподаватели, които със своя
труд и извоювани награди са допринесли за издигане авторитета на нашия град.


По случай великденските празници, Исторически музей – Дряново, НЧ

„Дряновска пробуда-2008“ и храм „Св. Никола“ организираха изложба с 15 творби на
деца от Клуба по изобразително изкуство към читалището, който се води от
завършилата иконопис Гергана Симеонова. Рисунките интерпретират 10 православни
икони на Света Богородица с младенеца, Иисус Христос, Свети Йоан Предтеча,
Възкресение Христово, като присъстват и няколко по-свободни творби свързани с
темата за вярата. Тези рисунки са опит децата да се докоснат до хилядолетната
традиция на Църквата, да опознаят Светите образи и тяхното значение.


Празнично шествие, концерт, откриване на нов паметник и церемония по

изпращане на абитуриентите се проведоха на 24 май в Дряново, по случай Деня на
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светите братя Кирил и Методий.


В края на учебната година учениците от СУ „Максим Райкович“ имаха

възможността да се включат в конкурс на интересна тема - „Как бих прекарал един
ден без телефон?“. Участниците в конкурса бяха разпределени в 3 възрастови групи
- IV-VI клас, VII-IX клас и X-XI клас. Авторите на най-добрите творби получиха
подбрани книги от българската и световната художествена литература. Конкурсът се
осъществи с подкрепата на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни към Община Дряново. Дряновското средищно
училище се включи и в Националната инициатива "Купи 1 книга. Дари я на своето
училище!".


През месец декември клубовете по интереси на ПГИ Рачо Стоянов клуб

„ИКОФЕН“ и клуб „Българският език – богат и изразителен“ организираха конкурс за
коледни картички, коледни литературни творби и коледни сладки.


През месец февруари в СУ „Максим Райкович“ се проведе конкурс на тема

„Училище празнувай“, по случай празника на СУ „Максим Райкович“, включващ
следните категории: „Стихотворение и есе“, „Рисунка“ и „Колаж“ (дигитален или на
хартиен носител).
Приоритет 7: Развитие на междукултурния и международния диалог
 През месец юни, ученици и учители от СУ „Максим Райкович“ бяха наградени
за постигнатите високи резултати за участието им в международното състезание
KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2021. Kangaroo Global Linguistics (KGL) e състезание
по английски език, отворено за всички ученици от 8 до 17 годишна възраст.
Провежда се по цял свят от International Testing Authority (ITA) и от Institute for the
Development of Educational Assessment (IDEA).


Театрална формация „Сенджу“ посети Дряново на 30 август, по покана на

Община Дряново Ментор и част от креативния екип на трупата е Сенджу Такеда –
последният наследник на театър „Такеда“. Спектакълът, с който гостува трупата, е
„Дъщерята на самурая“.
Отличителна за този спектакъл е прецизността, с която кукловодите боравят с
куклите.
Приоритет 8: Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение


По традиция Община Дряново прави дарителска кампания за събиране на
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средства и подаръци за деца сираци и полусираци – жители на общината. Парични
суми и коледни пакети с лакомства бяха раздадени на 42 деца и ученици до 18
години.


Еднократно финансово подпомагане за деца с изявени дарби от общинските

училища, получиха 40 ученици от общината, заели от първо до трето място в
национални и международни конкурси, в сферата на науката и изкуствата, в
рамките на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. За първи път през
2021 година бяха дадени и 9 стипендии на ученици от гимназиален курс на средните
училища в Дряново, за постигнати високи резултати и издигане авторитета на
общината.


На 12 август бе отбелязан Международният ден на младежта. В концерта взеха
участие група „Lokdown Party Band“ и изпълнителите от Дряново – Дарена, Тео
и Йори. "Който пее, зло не мисли" бе слоганът на събитието, организирано от
Община Дряново и Местната комисия за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни. С много рима и ритъм Дарена Дечева, Теодор
Василев и Йордан Сотиров представиха най-новите си авторски песни, а гостмузикантите зарадваха публиката с любими български и световни хитове.
Партньор на мероприятието бе екипът на Областен информационен център Габрово, който представи актуална информация и материали за насърчаване
на предприемачеството сред младите хора, приобщаването на младежите в
Европейския

съюз,

с

цел

насърчаване

на

доброволната

ангажираност,

мобилността с учебна цел, солидарността и междукултурното разбирателство.
Приоритет 9: Повишаване ролята на младите хора в превенцията на
престъпността.


През 2021 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви

на малолетните и непълнолетните, изпълни дейности и задачи за организиране и
координиране на социално-превантивната дейност на територията на община
Дряново,

организира

инициативи

и

кампании,

водещи

до

повишаване

информираността на подрастващите, повишаване чувството на отговорност и
превенция на агресията и насилието.
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