
ОТЧЕТ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2004г.

На 22 октомври 2004г. в Разград дойде доброволец от корпуса на мира – Джейсън Колмън. Той ще работи в 
Сдружение “Младежки форум 2001” две години: ще се включи в разработването на нови проекти, ще картотекира 
чуждоезичната литература в библиотеката и др. Дочка Станева активно търси квартира за Джейсън Колмън –
доброволец на Корпуса на мира в Сдружение “Младежки форум 2001”.

На 23 октомври 2004г. Фондация “Организационна подкрепа” организира работна среща “Укрепване на капацитета
на български нестопански организации, работещи с млади хора”. На тази среща участваха Вергиния Мичева –
председател на Асоциацията на младежките организации в гр. Разград и Зорница Даскалова – доброволец в Сдружение 
“Младежки Форум 2001”.  Фондация “Организационна подкрепа” работи за по-силни, устойчиви и ефективно работещи 
неправителствени организации и граждански групи в България чрез обучения - фондонабиране, планиране на проекти, 
организационно укрепване; консултиране и подкрепа в практиката им. Основните организационни области са Мисия, 
визия, стратегия;  Планиране; Наблюдение и измерване на постиженията на дадената организация, Управление на 
човешките ресурси, Управление на НПО; Мобилизиране на ресурси; Създаване и управление на външни връзки; 
Организационна култура.  Обученията не са от лекторски тип, а са основно насочени към изграждането на практически 
умения. Разработват се заедно с всяка организация според потребностите й. Стремежът е основната част от обучението 
да бъде “обучение чрез практика”, като се осигури подкрепа на организацията след края на обучението. Екипът на
Фондация “Организационна подкрепа”  се състои  от обучители и консултанти по организационно развитие.

На 28 и 29 октомври 2004г. CARE България организира последен семинар по проект “Гражданско общество за 
намаляване търсенето на наркотици – първична превенция  и ранна интервенция в Австрия, Словения, Унгария и 
Румъния”  на тема “Работа с медии и организиране на   превантивни кампании на местно ниво”. Анета Цанкова –
председател на Младежки съвет и Зорница Даскалова - доброволец в Сдружение “Младежки Форум 2001” участваха в 
семинара от името на организацията.

Ученици от шести и седми клас в ОУ “Никола Икономов” заедно с преподавателите си  посетиха и разгледаха 
чуждоезиковата литература в библиотеката на Сдружение “Младежки форум 2001”. Георги Милков разказа на децата 
как е събирана и литературата и какви литературни стилове съдържа библиотеката. Децата останаха много доволни и 
впечатлени от срещата.

През този месец се проведоха многобройни работни срещи с доброволците от Младежки форум 2001. На тези срещи 
се обсъждаха идеи за нови проекти, набирането на нови доброволци. 

Много от доброволците на Сдружение “Младежки Форум 2001” бяха приети във ВУЗ:
Венцеслава Енчева е приета във ВИНС – гр. Варна. Тя завърши ГПЧЕ – гр. Разград, владее отлично английски език 

и е активен доброволец на Сдружение “Младежки Форум 2001”.
Десислава Дачева – приета антропология в СОУ “Климент Охридски”. Взема редовно участие в дейността, която 

развива Сдружение “Младежки Форум 2001”.
Ивелин Пейчев – приет в МЕИ Варна. Посещава редовно работните срещи и взема участие в разработването на 

проекти.
Нора Бобчева – приета в СОУ “Климент Охридски”. Има отлична оценка на кандидатстудентския изпит. Владее 

отлично английски език и се включва в преводите, които извършват членовете на организацията.
Петър Червенски – приет в СОУ “Климент Охридски”. Един от най-активните и съвестни доброволци в Сдружение 

“Младежки Форум 2001”.
Пламена Хинкова продължава образованието си в Германия. Взема участие в разработването на проекти и 

извършването на преводи.
Теодора Спасова продължава образованието си в САЩ. Много активен член на организацията. Сега е нейн

консултант, владее отлично английски език.
Цветомир Добрев е приет във ВВУ гр. Велико Търново. Участва редовно в разработването на проекти и работните 

срещи на доброволците на организацията. 

Неосъществени дейности:

- Запознаване на медиите с дейността на “Младежки форум 2001”

- Провеждане на тренинг за разработване на успешни проекти

Непредвидени дейности:

- Участие на Вергиния Мичева – председател на АМО и Зорница Даскалова – доброволец в Сдружение “Младежки 
Форум 2001” в работна среща организирана от Фондация “Организационна подкрепа”

- Участие на Анета Цанкова - председател на Младежки Съвет и Зорница Даскалова – доброволец в Сдружение 
“Младежки Форум 2001” участваха в семинар организиран от CARE България.


