ОТЧЕТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2004г.
Основните дейности през месец септември 2004 г. бяха: посещение на Джейсън Колман – доброволец от
Корпуса на мира; участие в заключителната сесия на Програма “Обществен Форум” на община Разград;
участие в Конференция на сътрудниците на Корпуса на мира в гр. Пазарджик; набиране на нови
доброволци от училищата в гр. Разград; преводи от български на английски език и от английски на
български език.
На 13 и 14 септември Зорница Даскалова, доброволец на Сдружение “Младежки форум 2001”, участва в
Конференция на сътрудниците на Корпуса на мира САЩ в гр. Пазарджик. Представители на институции и организации
от цялата страна се срещнаха с доброволците от Корпуса на мира. Асоциацията на младежките организациите в Разград
спечели през 2004 г. конкурса и ще реализира проекта съвместно със сдружение “Младежки Форум 2001”. На
конференцията бяха обсъдени очакванията на доброволците на Корпуса на мира: готовност за работа в приемащата
организация за срок от две години; включване в проектите на приемащата организация; доброволецът трябва да
приеме поемащата организация като основен работодател; интегриране в колектива; навременно представяне в
Корпуса на мира на всички изисквани отчети; обмен на опит между доброволеца и неговите български колеги и други.
Очакванията на Корпуса на мира от приемащите организации са:
съдействие при интегрирането на доброволеца и оказване на помощ в неговата работа;
изясняване на структурата и взаимоотношенията в приемащата организация и разясняване позициите на
доброволеца;
ясно формулиране на програмите, целите, очакваните, резултати, сроковете, участниците, взаимоотношенията
между тях и нуждите на приемащата организация;
ясно определяне на ролята и отговорностите на доброволеца по програми, по които се очаква да работи;
формулиране съвместно с доброволеца на специфични за работата задачи и обясняване на тяхното място в
рамките на цялостната програма на организацията;
участие в организираните от Корпуса на мира обучения и други мероприятия;
оказване на съдействие на доброволеца при подобряване на неговото владеене на български език;
оказване на помощ на доброволеца при решаване на работни и други ежедневни проблеми;
работа с доброволеца по редовно подготвяните отчети и други.
На Конференцията представители на приемащите организации се срещнаха със определените за тях доброволци.
За Асоциацията на младежките организации в Разград е определен Джейсан Колман.
От 14 до 17 септември 2004 г. Джейсън бе на опознавателно посещение в гр. Разград. Целта на неговата визита бе
да се запознае с работата на приемащата организация (АМО) и града, в който ще живее. Окончателното му идване в
Разград ще стане на 22 октомври. Предварително бе подготвен План (Програма) за посещението. Той се срещна с
Вергиния Мичева – Председател на АМО, Дочка Станева – Председател на сдружение “Младежки Форум 2001”, Георги
Милков - Председател на Центъра на НПО с младежите от организацията. Венцеслава Енчева, Зорница Даскалова и
Анета Цанкова от сдружение “Младежки Форум 2001” постоянно бяха с Джейсън Колман по време на престоя и му
помагаха в превода на английски език. Доброволецът от Корпуса на мира посети откриването на учебната година в
ПМГ “Акад. Анани Явашов”, офиса на АМО и сдружение “Младежки Форум 2001”. Запозна се със сътрудниците и
младежите от двете организации, срещата премина много приятно и непринудено. Джейсън разговаря с Иваничка
Димитрова – Обществен посредник, Садък Алчев – Главен секретар на Областна администрация и Периха Акифова –
Директор на Регионална Дирекция “Социално подпомагане”. Доброволецът посети Историческия музей “Абритус”,
квартал “Варош”- Клуба на дейците на културата, Етнографския музей и музеите “Димитър Ненов” и ”Станка Николица
Спасо-Еленина”, Художествената галерия, Свещарската гробница и археологическия комплекс Сборяново. На 17
септември2004 г. Джейсан Колман отпътува от Разград с много приятни спомени.
На 9 септември 2004г. се проведе последна и заключителна сесия на Програма “Обществен Форум” на община
Разград. На сесията участниците във Форума гласуваха проектите, които Швейцарската агенция за развитие и
сътрудничество ще финансира през 2005 г. Проект “Някой мисли за теб” на сдружение “Младежки Форум 2001” не бе
одобрен от участниците в Обществения Форум, въпреки достойното представяне и защита на проекта от членовете на
организацията на всички сесии.
През месец септември Дочка Станева – Председател на сдружение “Младежки Форум 2001”, се срещна с директори
и учители от местните училища за привличане на нови доброволци. Осем са новите момичета и момчета в
организацията. Всеки четвъртък и събота се организират срещи. Дочка Станева постави на сериозно обсъждане
проблемът за набиране на нови доброволци. Всеки един от организацията обеща да съдейства за увеличаване на
техния брой. Новите момичета и момчета също обещаха да привлекат своите приятели, включиха се активно в
преводите от български на английски език. Организирана бе среща, на която членовете на организацията се запознаха
с новите доброволци, разказаха им за дейността на организацията. Особен интерес предизвика идването в края на
октомври 2004 г. на Джейсън Колмън – доброволец от Корпуса на мира.
Медийни изяви:
Вестник “Гледища Днес”, бр. 105 от 17.09.2004г. със статията си “ Джейсън Колмън иска да бъде част от един
голям отбор”: отразява посещението на Джейсън Колмън – доброволец от Корпуса на мира в Разград.
Вестник “Екип 7” , бр. 107 от 17.09.2004г. със статията си “ И новият доброволец хвали шопската салата и
пълнените чушки” - отбелязва идването на Джейсън Колмън – доброволец от Корпуса на мира в градът ни.
-

Напредък по постигане на целите:
В началото на учебната година се активизира дейността на сдружение “Младежки Форум 2001”. Осем са новите
доброволци, инициативни, талантливи, амбициозни и с идеи млади хора.
От октомври 2004 г. сдружение “Младежки Форум 2001” ще работи с съвместно с Джейсън Колман, доброволец от
корпуса на мира. Заедно с него ще работят за организационното развитие на сдружението и укрепване на
неговия капацитет.
-

