
ОТЧЕТ МЕСЕЦ МАРТ 2005г.

Основните дейности на Сдружение “Младежки Форум 2001” през месец март бяха:  участие на Анета Цанкова и 
Стоян Коев участваха във втори обучителен модул на Фондация “Организационна подкрепа”; посещение в Дом “Майка и 
дете” за 1 март; празнуване на Сирни Заговезни; Дочка Станева като представител на Сдружение “Младежки Форум 
2001” участва в семинар “Кооперативно планиране и изграждане на коалиции”; провеждане на работни срещи. 

На 18-20 март 2005г. Анета Цанкова и Стоян Коев участваха във втори обучителен модул на Фондация 
Организационна Подкрепа. През първия ден бяха представени участниците, обсъдени бяха въпроси, свързани с 
очакванията на участващите организации, видове ресурси и мобилизацията им. Ресурсите могат да бъдат финансови 
/капитали, депозити/; човешки – доброволци, технически сътрудници - екип, Управителен съвет, Младежки съвет, 
консултанти, Обществен съвет; материални – база, инвентар, компютри, библиотека, фотьойли, дрехи, храни, 
специализирана литература; нематериални – информация, KNOW-NOW. Най-големите местни донори са: MTEL, 
“Амилум”, “Актавис”. При търсене на съдействие и спонсорство едно от най-важните неща е предварителната 
подготовка –проучване на ръководството, дейността на фирмата, трябва да се докаже, че даренията им ще използват в 
полза на обществото. Може да се организират инициативи и фирмата-дарител за повишаване на нейният авторитет. 
Участниците работиха и върху: управление на НПО; работа в екип и комуникация; работа в екип; решаване на 
проблеми и вземане на решения; собствен опит; досегашен опит и бъдеще на организацията. 

На 1 март 2005г. членовете и доброволците от сдружение “Младежки Форум 2001” заедно с децата от целевата 
група посетиха Дом “Майка и дете” в Разград. Подариха изработените мартеници на малките деца от Дома. Д-р 
Младенова – директор на Дома, посрещна децата изключително любезно и внимателно. Децата от целевата група 
разказаха традицията за Баба Марта: “По традиция на 1 март българите празнуват един стар свой обичай – “Баба 
Марта”, един от най-почитаните български обичаи, запазил се и до наши дни. През месец март земята се освобождава 
от старата си зимна дреха и надява пролетната. На този празник всеки се закичва с особен накит – амулет, наречен 
мартеница. Мартеницата е малък предмет, използван като магическо средство за предпазване от болести и злополуки, 
за здраве и сила през следващата година. Той дава сили и енергия на този, който ги носи. Мартеничката е една красива 
пролетна магия и крие благодатна енергия. Изработват се задължително от два пресукани конеца – червен и бял: 
червеният конец е символ на слънцето и живота и дава жизненост на всяко същество. В античността белият цвят е 
белег на смъртта и българите жалеят с бяло до Първата световна война. Събирането на двата цвята в едно, в 
мартеница, изразява същността на духовния живот на прабългарите. Според легенда от Лудогорието, хан Аспарух 
въвежда мартеницата като традиционна за българите в деня на новооснованата държава – 1 март. Ханът ознаменува 
събитието с пищно всенародно тържество и гощавка. Седнал на трапезата, той тъгува за сестра си Калина, останала в 
бащините Кубратови палати край Азовско море. И в този тревожен унес, лястовичка каца на рамото му и проговаря с 
човешки глас: “Господарю, нося ти поздрав от Калина”. Ханът много се зарадвал на китката от градински цветя, 
вързани с усукани бели и червени конци.” Д-р Младенова им благодари най-сърдечно за жеста, който правят и им 
пожела успех и активна младежка дейност. 

На 12 март 2005г. доброволците от Сдружение “Младежки Форум 2001” и децата от целевата група отпразнуваха 
българският народен обичай - Сирни Заговезни в офиса на Дневния център. Анета Цанкова – председател на УС на 
Сдружение “Младежки Форум 2001” разказа за обичаите свързани с празника Сирни Заговезни. “Седем седмици преди 
Великден и една седмица след Месни Заговезни се празнува Сирни Заговезни – празникът, с който се поставя началото 
на най-продължителния пост през годината. Трапезата на тържествената вечеря има подчертано обреден характер. 
Вечерта на празника при родителите се събират семействата на техните синове, дъщери, внуци. Вечерта на Сирна 
неделя обожествява заговяването за Великден. На вечеря се ядат – баница, питка, млин със сирене, варени яйца, бяла 
халва с ядки, риба. След вечеря бабата завързва парченце халва, яйце или на червен конец и разклаща конеца. Децата 
са насядали на пода или около масата и се стремят с уста да захапят парченцето. Обредът се нарича “хамкане” 
(ламкане, люшкане). Бабата запазва червения вълнен конец и с него лекува болести по агънцата На Сирни Заговезни 
се иска прошка, по-млади от по-стари, деца от родители, младоженци от кумове, целуват ръка и изричат: “Прощавай, 
мале, тате…” “Простено да ти е, Господ да прощава…” е задължителният отговор. Сирни Заговезни се характеризира с 
паленето на обредни огньове наричани още “уруглювица”. Огънят се пали от момчета и ергени, като за целта се 
използва “мамуляк” (слама от царевица) и “черешовина” (кори от черешово дърво). Запаленият огън се прескача от 
всички за здраве. След дълги разговори се обединиха около идеята, че всички трябва да познават своето минало, 
традиции и обичаи,  да ги почитат  и предават на следващите поколения.”  Екипът на проекта бе приготвил богата 
трапеза от домашно приготвени баница и сладкиши и лакомства, традиционната за празника храна – халва, сирене и 
яйца. 

На организираните работни срещи доброволците от Сдружение “Младежки Форум 2001” обсъдиха разработването на 
нови проекти и работата с децата от целевата група по проект “Социална интеграция на деца в риск от град Разград”.

Непредвидени дейности:
- На 22 - 23 март 2005г. Дочка Станева като представител на Сдружение “Младежки Форум 2001” участва в семинар 

“Кооперативно планиране и изграждане на коалиции”, организиран от Фондация “Партньори България”. 
- На 24 март 2005г. Дочка Станева участва в конференция, на която представени презентации на фондация 

“Работилници за граждански инициативи”; “КЕЪР - България”; “Първа инвестиционна банка” и фондация “Център за 
независим живот”, успешно проекти в Асеновград, Дупница, Самоков, Търговище подкрепени от Фондация “Партньори 
България”.

Неосъществени дейности:
- Отбелязване на 22 март - Първа пролет

Напредък по постигане на целите:
- Чрез участието във втори обучителен модул на Фондация “Организационна Подкрепа” се повиши капацитета на 

Сдружение “Младежки Форум 2001”. Участниците придобиха полезни знания и умения за анализ на ресурсите на 
организацията, набиране на средства от местни донори. 

- Активното участие на екипите от сдружение “Младежки Форум 2001” в Програма “Връстници помагат на 
връстници”, част от проект “Социална интеграция на деца в риск от град Разград”повишиха занятията на децата от 
целевата група по езикова култура и компютърна грамотност. 


