Дирекция
„Спорт и младежки дейности”
Отдел „Младежки дейности“
ОТЧЕТ
м. януари – м. декември 2020 година
1. Административно обслужване и капацитет.
Административно обслужване
и капацитет
Програма „София – град на
младите и активните“ за
финансиране на младежки
дейности

Период на
реализация
Юлидекември
2020

Участници

Дейности
Дирекция „Спорт и младежки дейности“
Отдел „Младежки дейности“
 Проведени онлайн срещи с НПО,
НПСС
за
идентифициране
и
обсъждане на потребностите и
нуждите на младите хора за
финансиране на дейности
 Разработване на проект на Програма
„София – град на младите и
активните“ за финансиране на
младежки дейности; разработване на
формуляр
за
кандидатстване,
формуляр за бюджет; таблица за
административна проверка; таблица
за оценка на ефективността; формуляр
за финансов и съдържателен отчет
 Съгласуване на проект на Програма с
ПК за ДМС




„Академия за ВИЗИОНЕРИ“

Септември –
декември
2020








-

-

Съгласуване на проект на Програма с
дирекция „Правна координация“
Внесен доклад до СОС №СОА20ВК66-8989/28.10.2020 г.
Решение на СОС №597/03.12.2020г.
Проведени онлайн работни срещи с
НПО, младежки организации, НПСС
за идентифициране и обсъждане на
потребностите на целевата група.
Проведени работни срещи с експерти
за включване в Академията като
ментори в отделни направления.
Разработена инициатива „Академия за
ВИЗИОНЕРИ“, включваща безплатни
обучителни сесии за младежи 15-19 г.,
от експерти в пет направления;
финансиране на проекти, създадени в
рамките
на
Академията;
популяризиране
на
проектите,
награждаване на финалистите чрез
присъждане на специален приз
Популяризиране на Академията:
Разработено
атрактивно
информационно
съдържание
за
привличане на младата аудитория за
участие;
Изготвени писма
Максимално улеснена процедура за
участие: подаване на информационна
карта (1 стр.) по електронна поща

Консултативен
съвет
политиките за младежта
кмета на Столична община

по Февруари
към декември
2020 г.

–














Проведени
работни
срещи
с
Комисията за избор на състав на
КСПМ за определяне на структура на
Съвета по квоти, правила и
изисквания за включване, процедура,
заявление за кандидатстване и
необходими документи;
изготвяне на заповед за определяне на
нова структура, правила и изисквания
за участие в Съвета и назначаване на
комисия за избор на състав на КСПМ;
Събиране за заявления за участие в
Съвета;
Изготвяне на Заповед за удължаване
срока за подаване на заявления за
включване в органа
Събиране на заявления за участие в
Съвета
Изготвяне на обобщена информация
за постъпилите документи
Административна
проверка
на
заявленията и приложените към тях
изискуеми документи
Организация
на
заседание
на
Комисията по избор на членове на
КСПМ – осъществяване на контакт с
всички членове, изпращане на
подготвената
информация
за
административна
проверка
на




Проведени работни срещи със Януари
структури
и
организации, декември
работещи с и за младите хора на 2020
територията на Столична община

– Национален младежки форум /НМФ/, Фондация
„Прознание“, „Български младежки делегати“ в
ООН, Център за развитие на медиите, Национален
студентски дом, Национално представителство на
студентските съвети и др.



Обобщена информация за услуги, Юли
програми, събития на Столична октомври
община за младите хора
2020 г.

– Предоставена информация за услуги, програми,
събития за млади хора от Направление „Социални
дейности и интеграция на хора с увреждания“,
дирекция „Култура“, дирекция „Образование“,
дирекция „Европейски политики и програми“,
дирекция „Спорт и младежки дейности“,
Асоциация за развитие на София, ЦПЛР ЦИКО –
София и ЦПЛР УСШ – София.



Нова визия на дирекция „Спорт и Ноември 2020
младежки
дейности“
на
официалния електронен портал
на Столична община









постъпилите документи, изготвяне на
протокол от заседанието
Изготвяне на Заповед за нов състав на
КСПМ
Организация на първо заседание на
КСПМ – информиране на всички
членове, подготвяне на дневен ред

популяризиране на програми и
инициативи на Столична община;
идентифициране на потребностите на
целевата група 15-29 г.

Систематизиране и обобщаване на
подадената информация;
Създаване на интерактивна обобщена
база данни за предоставяните услуги
за млади хора от Столична община;
Публикуване на информацията на
официалния електронен портал на
Столична община
Обновяване на визията страницата на
дирекцията в официалния електронен
портал на Столична община –
създаване на нови рубрики и визии
към тях

Разработени нови длъжностни Януари 2020
характеристики, въз основа на
промяна на името на дирекцията

Изготвяне и съгласуване на нови длъжностни
характеристики на всички експерти на
дирекция „Спорт и младежки дейности‘

2. Кампании, събития, организирани от отдел „Младежки дейности“ на дирекция „Спорт и младежки дейности“
Кампании, събития, организирани
от отдел „Младежки дейности“ на
дирекция „Спорт и младежки
дейности“

Период на
реализация

Доброволческа инициатива
„Младежки свят“:

Януари –
ноември
2020

Промяна на подхода за справяне с
агресията в училище; възможности
за подпомагане разбирането на
правата на децата и младежите за
участие в процеса на взимане на
решения;
възстановяване
и
озеленяване на екозона; изграждане
на място, предразполагащо към
свобода на творчество, в приятна и
уютна атмосфера; изграждане на
фитнес-кът; празник с кауза – да
бъдем
здрави
и
активни;
предотвратяване на кибертормоза –
насилието
във
виртуалното
пространство;
създаване
на

Участници

 40. СУ „Луи Пастьор” –„Проект за
озеленяване и възстановяване на екозона за
отдих“
 1. СУ „Пенчо П. Славейков” - „Стани
училищен медиатор”
 117. СУ „Св. Св. Кирил и Методий” –
„Кодово име: Амфитеатър”
 156. ОбУ „Васил Левски” – „Да запалим

светлините“
 132. СУ „Ваня Войнова” - „Да направим
училището по-зелено и по-приятно за учене”
 18. СУ „Уилям Гладстон” – „Спри войната
в нет-а! Ограничаване и превенция на
кибернасилието сред учениците“
 88. СУ „Димитър Попниколов” –

Външна спортна фитнес площадка
 СУУС „Дечо Денев“- „# Активни“
 СПГЕ „Джон Атанасов“ – „Спорт за
здраве“
 ПГ по телекомуникации – Спортен
фестивал „Равни в спорта“

Дейности
Дирекция „Спорт и младежки дейности“
Отдел „Младежки дейности“










Обявяване на процедура за
подаване на формуляри за
участие в младежката
инициатива;
Популяризиране на „Младежки
свят“ чрез изготвяне на писма до
институции, разпространение на
информацията до медии;
публикации в социални мрежи
Процедура по определяне на
финансираните идейни проекти –
административна допустимост,
сформиране на комисия,
изготвяне на писма – отговор до
подалите идейни проекти;
Финансиране на идейните
проекти;
Съдържателно и финансово
отчитане на идейните проекти,
съгласно процедура.

 СНЦ „Крачка напред“ – „Поколението,
което ще промени България“
 Зонта клуб „Света София“ – „Училище за
правата на децата“

положителна онлайн платформа за
споделяне на добри новини и др.

Академия за здравно и гражданско
образование

23
февруари
2020

Участващи училища: 7. СУ, 22. СУ, 23.СУ, СГСАГ
С обучители: д-р Рада Стаменова (БАСП), Юлия
Георгиева (Център за хуманни политики), Даниела
Дикова (БАСП), Петър Цинцарски (БЧК)

#Софиявкъщи

За времето
на
обявеното
извънредно
положение

Над 1000 участници

Обучение на
втори
випуск
на
Академията. Участници – младежки
лидери от 4 столични училища, които
след завършен курс на обучение ще
обучават совите връстници.
Обучението,
част
от
програмата
включваше теми, свързани с превенция
на зависимости, промени в пубертета,
хранителни
разстройства,
полово
предавани болести, оказване на първа
долекарска помощ
Кампанията на дирекция „Спорт и
младежки дейности“ насърчи добрия
личен пример, социално отговорното
поведение и спазването на мерките за
противодействие на разпространението
на
коронавируса
COVID-19 чрез
демонстрация на всички полезни неща,
които човек може да прави вкъщи.
Тематични
седмични
онлайн
предизвикателства провокираха
потребителите
и
последователите
на Facebook и Instagram профилите
на
дирекцията да се включат с авторски
видео материали.
Авторите на клиповете с най-много
харесвания ще получиха спортни

пособия и предметни награди от
дирекция „Спорт и младежки дейности“
Програма „Ваканция“

22 юни – 31
юли 2020 г

Предоставяне на безплатни занимания в
периода 22 юни – 31 юли 2020 г., по
изкуства и спорт за деца и младежи от 6
до 18 години.
Партньори: Център за подкрепа на
личностно развитие (ЦПЛР) – Спортна
школа – София, Център за подкрепа на
личностно развитие – Център за изкуства,
култура и образование – София и
Национални спортни федерации


Провеждане на работни срещи с
партньорите и определяне на
програма, график, посочване на
обекти

Популяризиране на „Ваканцията“:
-

Онлайн кампания за популяризиране 1 юли – 12
на лицата на познанието – август
преподавателите
в
програма
„Ваканция“

Публикации в медии и социални
мрежи;
Изготвяне на писма до РУОСофия, кметове на районни
администрации, директори на
училища

Кампания в социалните мрежи за
популяризиране на лицата и мисията на
преподавателите от програма „Ваканция
на Столична община:

-

12 август – Ден на младежта

12
август
2020

Публикации със снимки и
информация за преподавателя,
неговите
постижения
в
обучението на деца и младежи

Реализирани дейности:












Отворени врати на музеи и
центрове, открити уроци, арт
ателиета и демонстрации на
спортове.
Безплатни спортни занимания по
футбол, баскетбол, волейбол,
тенис на маса в „Спортна София“,
парк „Възраждане“, съвместно с
Център за подкрепа на личностно
развитие – Спортна школа
„София“ и „Спортна София 2000“
ЕАД.
Демонстрации по стрийт фитнес
от Спортен клуб по гимнастика и
стрийт фитнес Street Workout
Bulgaria в парк „Герена“
Арт работилници и ателиета в
Център за изкуство, култура и
образование „София“ – филиал
„Надежда“
Вход свободен за младежите от
15 до 29 г. в Регионален
исторически музей – София
Отворена гореща линия за
въпросите на младите хора,


Кампания
тротинетки“

„Инфонетки

за Юли
– Сдружение „МоКактус“ и Българска
Електро-мобилност
декември
2020

свързани
със
здравно
образование
и
здравна
превенция.
Награждаване на доброволци и
партньори

асоциация Информационна
кампания,
целяща
популяризиране
на
правилата
за
движение на електрическите тротинетки,
ползите и рисковете при движение по
пътищата.
Партньори:
Българска
Електро-мобилност
и
„МоКактус“

Асоциация
сдружение

Реализирани дейности:
-

-

-

-

Създаване на постер със съвети,
свързани с управлението на ел.
тротинетки;
Тиражиране и разпространение
на постера сред училищата и
университетите в София
Създаване на видеоклипове и
разпространението
им
в
социалните
мрежи
и
платформите за видеосподеляне;
Създаване и излъчване на аудио
подкаст в интернет
пространството

-

Тиражиране и разпространение
на дисковете с видеосъдържание

Кампания за популяризиране на Ноември –
добри практики от финансираните декември
по програми на Столична община 2020
проекти

Кампанията е позиционирана изцяло в
социалните
мрежи
и
цели
популяризиране на добрите практики,
реализирани чрез одобрени проекти по
Програми на Столична община, дирекция
„Спорт и младежки дейности“. С
публикации със знак „Добра практика“,
информация за проекта, организацията и
програмата, по която се финансират
дейностите, дирекцията популяризира
добрата практика. Условие за поставяне
на печат „Добра практика“ е добавената
стойност“, която се съдържа в проекта.

Кампания за позитивни послания Декември
„Събирач на ДУМИ“
2020

Кампанията „Събирач на ДУМИ“
провокира, търси и открива позитивните
послания за 2021 година, като споделя и
популяризира в социалните мрежи, найпроникновените.

3. Съвместни кампании, инициативи, събития с външни организации
Съвместни кампании,
инициативи, събития с външни
организации

Период на реализация

Участници

Дейности
Дирекция „Спорт и младежки дейности“
Отдел „Младежки дейности“

Конкурс за есе „Ако Левски беше Януари – февруари 2020
жив“ по повод 147 г. от гибелта на
Апостола

„Историята ти (ТИ) в мен“

"Здравното образование през погледа на
обучителите на връстници"

Февруари 2020

18 юни 2020

октомври 2020
91. НЕГ
„Исторически конкурс на Президента на
ФРГ“

Младежи 15 – 18 г.

Район „Подуяне“, в партньорство с
Обединен спортен клуб „Левски“ и
дирекция „Спорт и младежки дейности“
проведоха конкурс за есе „Ако Левски
беше жив…“
Над 150 участници
Популяризиране на спектакъла на доц. др Възкресия Вихърова, който обръща
поглед към темата за насилието в
образователните институции и предлага
артистична алтернатива за справяне
Изготвяне на писма до образователни
институции на територията на Столична
община с цел информиране
Онлайн дискусия, организирана от
Българска асоциация по семейно
планиране и сексуално здраве, в
партньорство с дирекция СМД на СО "Здравното образование през погледа на
обучителите на връстници".
Обсъдени теми от областта на здравното
и сексуално образование:
Пубертет и съзряване, опазване на
репродуктивното здраве
Предпазване от нежелана бременност
(контрацепция)
Полово-предавани инфекции и други
Водещи: Д-р Радосвета Стаменкова и
Даниела Дикова, БАСП.
Включени над 30 участници от цялата
страна
Съдействие при реализиране на филм за
конкурса под мотото „Спортът изгражда
общество“

Събитие, включено в кампанията 23 – 30 септември 2020 г.
„Европейска седмица на спорта“ Български Чирлидинг Съюз
Национална седмица на достъпа до 21 – 23 октомври
добра храна – 2020 – Фондация
„Българска месна традиция“ Евро-Ток
България

петнадесет международни СК Логистика,
и танцови формации;
публичност

Европейски
проект
„Граждански Октомври 2020 г.
мониторинг върху процеса на формиране
и контрол при изпълнение на държавни
политики за младежта в периода 2010 –
2020 г. по процедура „Повишаване на
гражданското участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг
на политики и законодателство Сдружение „Спортен клуб Приорити
спорт“
Европейски проект „Мобилизиране на Януари – декември 2020
млади европейци в подкрепа на целите на
устойчивото развитие - WALK The
Global walk”

Сдружение „Спортен клуб
Приорити
спорт“;
представители на Районни
администрации и др.

Включване на представител на дирекция
„Спорт и младежки дейности“ в работна
среща по представяне на резултатите от
дейностите по проекта.

Столична община съвместно с
133 СУ „Ал. Пушкин“, Район
„Средец“; 51 СУ „Ел.
Багряна“, Район „Красно
село“; 31 СУЧЕМ „Иван
Вазов“, Район „Слатина“; 119
СУ „Акад. Михаил Арнаудов“,
Район „Изгрев“; Втора АЕГ
„Томас Джеферсън“, Район
„Триадица“ и 125 СУ „Боян
Пенев“, Район „Младост“; 44
СУ „Н. Бозвели“ (ж.к. Сухата

Разработване на обучителен пакет по
Глобална цел №13 от ГЦ на ООН за
УР; Проведени 4 обучения на
учители през м. февруари в зала
официална на Столична община;
Създаване на групи от училищни
лидери
за
повишаване
осведомеността на учениците по
темите на Глобалното гражданско
образование;
Организация,
подготовка и провеждане на 15
октомври на
Глобален марш в
подкрепа на глобална цел №13

информираност

и

Фондация „Българска месна Съдействие за популяризиране на
традиция“ Евро-Ток България инициативата;
информиране
на
и съорганизатори
образователните
институции,
в
партньорство с дирекция „Образование“
относно възможности за включване и
участие.

река), 88 СУ „Д. Попниколов“
(ж.к. Овча купел), 23 СУ
„Ф.Жолио-Кюри“ (ж.к.
Редута), 8СУ „В. Левски“ (ж.к.
Младост), 132 СУ „Ваня
Войнова“ (ж.к. Славия), 122
ОУ „Н. Лилиев“ (ж.к.
Лозенец), 101 СУ „Бачо Киро“
и 102 ОУ „П. Волов“ (ж.к.
Надежда).

„Борба с климатичните промени“;
Разработване и отпечатване на
информационна брошура за проекта
на български език; Поддържане на
профила на Столична община и
актуализиране на информация за
проведените дейности в създадена
интерактивна онлайн обучителна
платформа
www.walktheglobalwalk.eu и чрез
профилите на проекта в социалните
мрежи.

Хакатон за Космоса „ACT IN SPEACE Ноември 2020 г.
– BULGARIA“ 2020

Глобална
инициатива
- Поздравителен
адрес
към
включване на 45 държави и 77 организаторите,
участниците
и
града
партньорите/ включване на София в
глобалната инициатива

Онлайн събитие „Voice it 2020: 20 ноември 2020 г.
Дискриминацията не ни отива“

Национална мрежа за децата и Онлайн включване в събитието на
Младежка мрежа Мегафон в представители на дирекция „Спорт и
партньорство с УНИЦЕФ младежки дейности“
България; онлайн участници в
събитието

4. Финансирани младежки проекти по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта
10 проекта – 27 999,38 лв., обхванати 1 753 участници:
- насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора – 3 проекта – 8 400 лв.;
- социалното изключване на млади хора в неравностойно положение. Превенция на рисково поведение – 1 проект – 2 800 лв.;
областта на гражданско образование и ученическо самоуправление – инициативи и програми, кампании, събития, форуми.
Развитие на младежко доброволчество – 1 проект – 2 800 лв.;

- инициативи и дейности, свързани с годишни - 75 години ООН и 65 години България в ООН и 170 години от рождението на Иван
Вазов – 2 проект – 5 599,38 лв.;
здравно образование – превенция на ХИВ/СПИН, превенция на зависимости – 2 проекта – 5 600 лв.;
- дейности в свободното време на ученици и студенти – програма „Ваканция” – 1 проект – 2 800 лв.
Обхват на целевата група:
Брой на участниците, обхванати от проекти на младежки организации
1,
Брой заявени участници по проект
2.
Брой реални участници в дейностите
3.
Брой отпаднали участници /където е приложимо/
4.
Брой допълнително включени участници
Разпределение на обхванати от проекти по пол
1.
Мъже
2.
Жени
Разпределение на обхванати от проекти по възраст
1.
Деца до 7 години
2.
Деца и ученици 8-14 години
3.
Младежи 15-18 години
4.
Младежи 19-24 години
5.
Младежи 24 - 29
6.
30-60 години
7.
Над 60 години
Разпределения на участниците по групи в неравностойно (където е приложимо)
1.
Малцинства
- роми
- други
2.
Мигранти
3.
Хора с увреждания
4.
Деца, лишени от родителска грижа

1 808
1 753
150
95

Други лица в неравностойно положение – моля, опишете ясно

3

5.

718
1 035

345
954
109
97
127
121
148
49
25
137
15

