Доброволци от „Младежки форум 2001-Разград” първи в турнир по волейбол
в Лозница
14 Младежи от „Младежки форум 2001-Разград” се включиха в игри със състезателен и
отборен характер: волейбол баскетбол, търсене на скрито съкровище/българския флаг. Участниците
играха с много хъс и мотивация за победа. Отборът бе сформиран от доброволци на неформална
мрежа на организацията от град Разград, град Завет, град Лозница и село Езерче.
Младежки клуб "Пробуда-1912" град Лозница организира спортен празник „Младежи в
действие”, който се проведе на 3 септември 2017г. -Празника на град Лозница.
По време на спортния ден бяха предвидени игри и за по-малките участници: скачане с чувал,
хвърляне на рингове. Най-малките участници в групата Стоян Енчев и Стефан Стефанов играха с
много емоции и желание за победа.
Стимул за участниците бяха паричните награди, които имаха допълнително мотивиращ
ефект и желание за победа.
Доброволците на Сдружение „Младежки форум 2001-Разград”, които са представители от
седемте общини на област Разград, в това число и малките населени места имат установени трайни
приятелсски отношения и желание за бъдещи съвместни дейности. Те участват в различни проектни
инициативи на Сдружението; имат много идеи и често пъти сами инициират срещите си.
В отбора на Сдружение „Младежки форум 2001-Разград” участваха Цветомир Василев и
Силвена Георгиева от ПТГ "Шандор Петьофи" град Разград. Младежите имат подчертан интерес
към литературата и участваха със свои есета в последното издание на „Вестник без име”. Деветият
брой на Вестника ще бъде издаден по проект „Младежки информационно-консултантски център в
Разград”.
Инициативи на „Младежки форум 2001-Разград“ дават достъп до информация на младежите,
полезни впечатления и опит за ефективна комуникация и възможност да се насочат професионално
в различни обществени сфери, включително психология, социология, журналистика и много други.
В края на спортния ден участниците отпътуваха от Лозница с благодарност към
организаторите, създали много положителни емоции и очакване на следващата среща, която
Младежки клуб "Пробуда-1912" обещаха да подготвят за Новогодишните празници.
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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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