Отчет за дейността на Общински
младежки съвет за 2017г.
На основание чл. 16 от статута на
ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА
МЛАДЕЖТА
Предлагам на вниманието Ви отчета за дейността на Общински
младежки съвет Шумен за периода, обхващащ второто шестмесечие на
2017 г.
През отчетният период Общинският младежки съвет е провел 8
заседания, като поканите за всяко заседание по традиция съдържат деня,
часа и мястото на провеждането му, както и проект за дневен ред.
Структурата е отворена към съвместни дейности с всички младежки
организации на територията на община Шумен.
През отчетния период Общински младежки съвет изпрати към кмета
2 молби в писмен вид. И на двете кметът отговори, като подкрепи
конкретните инициативи.
Общински младежки съвет Шумен организира две самостоятелни
събития с изключително добър успех – младежка академия „Дай посока на
Шумен“ и „Коледна младежка среща“. В младежката академия се включиха
тридесет участника, които в рамките на три дни успяха да съставят
проектно предложение за „Стратегия за развитие на младите хора в
Община Шумен“, който предстои да се гласува на заседание на Общински
съвет Шумен. В него бяха очертани конкретни приоритети, цели и задачи,
които младите хора в община Шумен определят като значими.
„Коледна младежка среща“ пък имаше за цел да събере на едно място
младежи от всички младежки организации в града и заедно да обсъдят
възможности за партньорства, общи проекти, проблеми, с които се
сблъскат и какви бъдещи планове имат. В нея се включиха над 50 младежи
от различни местни организации, както и представители на Младежки дом
Шумен и Общината.
Oбщински младежки съвет реализира и други два проекта, от които
единия беше организиран съвместно с Община Шумен - „Конкурс за
коледна украса“, в който се включиха различни фирми, публични
институции и физически лица. Бяха наградени 7 от тях. Другият проект бе
„Анкета изследване за мнението на младите хора“, в която се включиха над
80 младежи, които изразиха мнение по отношение на проблемите, засягащи
младите хора в община Шумен и перспективите, които те виждат.
ОМС - Шумен беше подпомагна като партньор реализирането на още
няколко проекта на други организации.

„Бизнес истории - Парите или Живота“ с гост-лектор Ивелин
Михайлов организирана от ПОДОБРИ, която имаше за цел споделяне
личен опит, мотивация и размяна на контакти между участниците. Всички
гости бяха очаровани от събитието и изявиха желание да се провеждат
повече такива мероприятия.
Други инциативи, които Съвета подкреи бяха „Панаир на Младежта“
организиран от Градски ученически парламент и целящ да предстваи
възможностите за доброволчество пред младежите в града, „Зимно
литературно четене“ представящо лично творчество на шуменски
граждани и „Работилница за книжки“, на която бяха изработени 180
книжки с послания към учителите в община Шумен за “Денят на учителя”
и двата проекта организирани от Общество 528.
През отчения период бяха проведени и множество разговори с
общинска администрация, Младежки дом Шумен, постоянната комисия
“Младежки дейности и спорт” към Общински съвет Шумен и много други
по въпроси свързани с развитието младежките организации и младежите.
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