7 брой на “Вестник Без име” отпечата Сдружение “Младежки Форум 2001”
“Този вестник стимулира умовете на младите хора да развиват и усъвършенстват своето мислене. Надяваме се
нашият вестник да служи като трибуна, където младите хора могат да критикуват и споделят своите гледни точки и
въображение, от които те така така искрено се нуждаят” (“Вестник без Име”, бр.1, ноември 1999г.). “Вестник без Име”
е важна част от маркетинговата стратегия на нашата организация. Той се разпространява безплатно сред ключови
фигури и институции в региона и в цяла България.
През месец юни 2006г. Сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград” отпечата брой 7 на “Вестник Без име”.
Вестникът е собствено издание на организацията и се отпечатва в рамките на проекти. Вестникът е с тираж 2000 брой,
цветен, илюстриран с много снимки, интересни статии, интервюта.
“Идва жестока ваканция” е уводна статия, която пожелава безгрижно лято, весела ваканция, забавни игри,
развлечения и полезни съвети на всички читатели на “Вестник Без име” и приятели на сдружение “Младежки Форум
2001 – Разград”.
На първа и втора страница сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград” представя проект “Европейски час”, който
се реализира с подкрепата на Държавната агенция за младежта и спорта. Представени са интересни моменти от
реализирането на проекта: пътуващия цветен автобус с балони “Моята мечта Европа”, който посети общините Лозница,
Цар Калоян, Самуил и Разград и запозна младите хора с Европейския съюз, европейската интеграция и европейските
ценности. Чрез мултимедийна презентация се докоснаха до европейските символи, институции, държавите, които
членуват в Европейския съюз, чуха мелодията на Европейският химн и научиха, че той изразява мечтата на всички хора
от Европейския съюз да живеят като братя. Във вестника са поместени снимки на децата от четирите общини заедно с
двата клоуна, които забавляваха със скечове на европейска тематика, организираха викторини и раздаваха награди.
Сериозно внимание е отделено на анкетата, която бе организирана в рамките на проекта с повече от 300 млади
хора от Разград. Представена е дейността на клубовете “Приятели на Европа” и Европейският Младежки офис в
Разград, която продължава да представя актуална информация за дейността по проекта и след неговото приключване.
Във вестника е представена част от изложбата, която бе подредена в сградата на Инспектората по образование –
основен партньор на проекта. Подробно са описани участниците от обявените два конкурса - за есе “Аз към европеец”
и рисунка и колаж “Красив Разград – Европейски град”, както и победителите в тях.
Публикувани са интервюта със 4 младежи от Клуб “Приятели на Европа”. В тях те споделят как са се включили в
проекта, как се чувстват и какво научават от посещенията и срещите в Европейския младежки офис.
На трета и четвърта страница е представен проект “Някой мисли за теб”, който се реализира с подкрепата на
Фондация “Партньори България” и Американската агенция за международно развитие. За проекта във вестника са
публикувани статии с резултатите от проведените обучения по компютърна грамотност, езикова култура, беседите по
програма Гражданско и здравно образование. Във вестника е отразено как децата от целевата група са придобили
полезни знания за вредата от тютюнопушене, от употреба на наркотици и алкохол, за риска от вредните бактерии и
вирусни болести, как да се научат да разпознаят насилието и как да се предпазват от него. Участието на децата в
тренинга “Мотивация за образование”, където младежи с асоциално поведение планираха живота си, преминаха с
обучение за изясняване на понятията потребност, стимул, мотив и интерес. “Аз мечтая да се науча на компютри”,
“Мечтая да се науча да шофирам и да имам собствен автомобил”, “Мечтая да стана художник и да се занимавам с
бизнес”, “Искам да съм певица”, “Обичам да ходя на дискотека, да танцувам” са част от споделените мечти и желания
на децата от целевата група на проект “Някой мисли за теб”.
Във вестник “Без име” са отразени интернет-страниците на двата проекта http://eu-4as.hit.bg и
http://kids-rz.hit.bg. Интернет-страниците представят информация за процеса на реализиране на двата проекта и
съдържат: месечни отчети, доклади, снимки, обяви, рисунки, полезна информация за Европейския съюз, полезни
връзки към други неправителствени организации.
Тя предоставя възможност на млади хора и други потребители от страната да се запознаят с дейността на
организацията.
Публикуван е напредъка по постигане на целите по двата проекта, развитието на установените партньорства на
сдружение “Младежки Форум 2001” с публични институции в Разград. Районно полицейско управление, Инспекторат по
образование, Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионална инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве, неправителствени организации, местни, регионални и национални печатни и електронни медии.
Интервюирани са три деца в риск от целевата група. В интервютата децата споделят своята удовлетвореност от
възможността да ползват услугите на Дневния център, да получават знания в различни области и умения по
компютърна грамотност. ри отзиви за дейностите по проектите и обявиха готовност да продължават да посещават
Младежкия офис и Дневния център за деца. Те ще продължат да посещават центъра и след приключването на проект
“Някой мисли за теб”.
С много цветни снимки е представен годишния отчет за 2005г. на сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград”. В
него са представени успехите на организацията и резултатите от реализираните проекти през 2005г.: проект “Социална
интеграция на деца в риск от гр. Разград”, проект “Осигуряване на трудова заетост и създаване на нормални условия за
работа на хора с увреждания в неправителствена организация в Разград; проект “Повишаване капацитета на НПО,
работещи с млади хора в България”; проект “Някой мисли за теб”; проект “Европейски час”; годишно събрание на
Общото събрание, участия на членове на организацията в семинари, тренинги, семинари и кръгли маси. Отчетът е
публикуван и на интернет-страницата на организацията: http://yf2001.hit.bg.
Вестник “Без име” е изключително интересен и предоставя възможност на широк кръг хора да бъдат запознати с
дейността на младежката неправителствена организация, да бъдат информирани за дейността й и да бъдат привлечени
в общата кауза за подобряване социалната роля на младежите в Разград и за постигане на равенство между различни
социални и етнически групи.

