
ОТЧЕТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2005г.

Основните дейности през месец януари бяха: Изготвяне на план по проект “Социална интеграция на деца в риск от 
град Разград”, анализ за Фондация “Организационна подкрепа”, разработване по проекти “Някой мисли за теб” и 
“Обществен център за образование”, съвместно с Джейсън Коулмън разработиха, преводи от български на английски 
език, преместване на офиса с активното  участие на доброволците от Сдружение Младежки Форум 2001.

През месец януари 2005г. продължи реализацията на проект “Социална интеграция на деца в риск от град Разград”. 
През този месец по проекта започнаха работа като консултанти на ромската общност Алие Сюлейманова. и Ася 
Агнестасова. Те се срещнаха с доброволците от Сдружение “Младежки Форум 2001”. Запознаха се с проекта и дейността 
на организацията, обсъдиха съвместната работа по проект “Социална интеграция на деца в риск от  град Разград”. 
Посетиха домовете на ромски семейства за идентифициране на целевата група. 

През месец януари консултантите за работа с ромската общност съдействаха на доброволците от сдружение 
“Младежки Форум 2001” при реализиране на проекта. Консултантите посещаваха домовете на децата, срещаха се с 
техните родители и им помагаха за подобряване на взаимоотношенията между тях. Оказваха съдействие при 
разрешаване на социални, образователни, здравни и психологически проблеми. През месеца консултантите посетиха 
домовете на повече от 15 деца от целевата група. Срещнаха се с тях и техните родители и събраха полезна информация 
за изработване на индивидуален план на всяко дете. Всеки родител попълни декларация, с която се съгласява да 
предоставя лични данни, които ще бъдат използвани само за целите на проекта. Подготвени са общо 8 индивидуални 
плана. Те включват: лична информация за семейството на детето, статус, членове, близки и роднини; индивидуални 
потребности и нужди; план за подпомагане с конкретни стъпки; подробно описание на предоставената услуги; 
резултати; рискове и заплахи, които могат за възпрепятстват ефективната работа с децата в риск. 

През месец януари 2005г. окончателно бе сформирана целевата група на проекта. Доброволците от сдружение 
“Младежки Форум 2001” ще обучават 40 деца от град Разград и с.Стражец по Програма “Връстници помагат на 
връстници”. Те са представители на ромската етническа общност, социално слаби, извършители на противообществени 
прояви, отпаднали от училище, деца от семейства с тежко финансово положение.

Разработена е Програма “Връстници помагат на връстници”. Организирани бяха две срещи, на които бяха 
сформирани три групи за занимания по английски език, езикова култура и компютърна грамотност. Децата от целевата 
група са разпределени според възрастта, степента на образование и техните предпочитания. Най-много са желаещите 
да участват в заниманията по начална компютърна грамотност. Те ще посещават занятията след училище и в 
свободното си време. В Дневния център децата могат да разчитат на подкрепата на екипа на проекта за получаване на 
психологическа подкрепа, помощ при попълване на Книгата “Разкажи ми за себе си”, подготовка на уроците си, 
работата с компютри и ангажиране на свободното им време с полезна образователна дейност.

През месец януари бе изготвен анализ за дейността на Сдружение “Младежки Форум 2001”, част от проекта на 
Фондация Организационна Подкрепа. Анализирани бяха няколко основни показатели: набиране на средства чрез 
благотворителни акции; реализиране на проекти; осъществени проекти през 2004г.; постигнати успехи и резултати 
през 2003-2004г.

Доброволците от Сдружение “Младежки Форум 2001” започнаха разработването на проект “Някой мисли за теб”. 
Според доброволците децата трябва да наблегнат на езиковото си  образование, изучаване на английски език и 
компютри. Децата, които ще се включат в програмата ще имат възможност да гледат нови филми, да се запознаят с 
историята на Разград и Лудогорието. В проекта се предвижда посещение на исторически забележителности. През лятото 
се предвижда организирането на лагер - тренинг. 

През януари месец Джейсън Коулмън  и  доброволци от Сдружение “Младежки Форум 2001” разработиха и 
изпратиха проект “Обществен център за образование”. Целта на проекта е поддържане и разширяване на създадения 
фонд от 2000 тома от английска и чуждестранна литература.

Зорница, Нели, Ивайла и Снежина взеха участие в преместването на офиса и подреждането на библиотеката. 
Найден Цонев, Зорница Даскалова, Стоян Коев взеха активно участие в преводите от български на английски и от 

английски на български език.

Непредвидени дейности:
       Преместване на офиса в нова сграда.
Неосъществени дейности:
       Занятия по програма “Връстници помагат на връстници”
Напредък по постигане на целите:
       През този месец Джейсън Коулмън заедно с доброволците от “Младежки Форум 2001” разработиха два 

проекта: “Обществен център за образование” и “Някой мисли за теб”
       Изготвяне на анализ за Фондация Организационна Подкрепа
       Подготовка  и консултация за срещата с Людмила Атанасова – “Фондация Организационна подкрепа” - София
       Доброволците от Младежки Форум показаха голяма активност при разработването на проект “Някой мисли за 

теб”
       Доброволците от “Младежки Форум 2001” оказват сериозна помощ на консултантите за работа с рoмската

общност при реализиране на проект “Социална интеграция и на деца в риск от град Разград”


