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Национална програма за младежта (2016-2020)

Ще се чуе ли гласът на младежите от малките населени места в Разград?

На 12 май 2017г. се проведе втората работна среща на начинаещите
репортери от вестник „Без име“. В творческата работилница за начинаещи репортери
се обсъдиха написаните материали за младежкия Вестник без име.
В редакторския екип са включени 16 младежи от област Разград, сред които и
юноши, които вече имат „Име“, създавайки онлайн-предаване „4.20“.
Организаторите на проект “Младежки информационно-консултански център в
Разград“ с нетърпение очакваха написаните материали по теми, които вълнуват
младите хора от седемте общини.
„Само три ли са начините за успех и как да успеем в провинцията?“ е работното
заглавие на една от планираните рубрики за вестника.
В срещатасе уточниха въпросите за блиц-интервю с директорите на училища от
в Разградска област.
Подлистник с лично творчество, „тийн размисли“, спортна страница, интересна
интелектуална игра, музика, изгряващи звезди и
„Бъдещето Ние“ са работните заглавия на рубриките, предложени на първата
работна среща през месец април 2017г.
Имат ли репортерски нюх днешните младежи, как са развили и интерпретирали
темите, какви още интересни проблеми са доловили и имат ли име са въпросите, които
намират отговорите в изготвените младежки статии.

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
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