Министерство на младежта и спорта
Национална програма за младежта (2016-2020)

Мобилен екип консултира младежи в Разградско
Експерт от юрист, психолог, социален консултант и педагог информират и
консултират деца и младежи от различни населени места.
През месец март 2017г.нашият екип посети общините на област Разград и
консултира 163 младежи. Те получиха информация за проекта и неговите основни
дейности: информиране и консултиране.
Младите хора бяха включени в интерактивни игри и беседи. Пред консултантите в
проекта те споделяха своите идеи по темата „Как ще променя мястото, в което живея?”.
Написаните послания на белите листи са важни и ценни за обществото. Младежите видяха
липсата на добра инфраструктура, дом за бездомни хора, приют за животни и места за
отдих и забавления. Чрез нашата лична среща с младежите им предоставихме възможност
да изразят гласно своите мисли и вълнения.
Децата и младежите се запознаха с възможностите за безплатна и професионална
подкрепа. Срещата ще се проведе в две части: Представяне целите и задачите в проекта;
Групова консултативна работа с експерт.
Консултативната подкрепа от психолог, педагог, юрист и социален консултант
подпомага младежите да изградятумениязаработа в екип, застъпническароля,
лидерскиумения и повишаватсвоитекомпетенции, свързани с подобряванеживота в своята
общност.

Младежки Форум 2001 се стреми да постигне по-добра равнопоставеност на половете в организацията. Ние
толерираме самосъзнание у младежите и ги окуражаваме да участват във всички наши дейности
Сдружение “Младежки Форум 2001” е регистрирано в съответствие със ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. № 525/1998 г. на РОС, БУЛСТАТ:
116043933, ул. “Марица” 1, Разград 7200, тел: 084/661694, e-mail: yforum2001@yahoo.com; www.yf2001.org
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