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Младежка банка Разград се реализира от сдружение „Младежки форум 2001- Разград“ с подкрепата на Фондация 

„Работилница за граждански инициативи“ по програма „Младежка банка“ и с финансовата помощ на Фондация „Чарлз 
Стюарт Мот ” 

  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА 

 

МЛАДЕЖИ ОРГАНИЗИРАТ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ БАЗАРИ В РАЗГРАД 

 

Работата на екипа на Малдежка банка Разград продължава с организиране на 

благотворителни базари по случай Свети Валентин в ПГИ „Робер Шуман“ и ПТГ 

„Шандор Петьофи“ в град Разград. 

Доброволци на Младежката банка сами ще проведат базарите в своите училища 

на 13 и 14 февруари 2018г. (вторник и сряда). Младите хора са възпитаници на 

професионалните училища. Двете гимназии се оказват учебните заведения с най-голяма 

заинтересованост от проекта, тъй като се дава възможност на техните възпитаници да 

придобият практически умения по предприемачество, работа в екип и творческо 

мислене. 

През месец септември 2017 г. в град Разград за пръв път стартира проект 

„Младежка банка“. Той е насочен към развиване на младежката филантропия и 

обвързан с идеята „от младежи за младежи“ – екип от млади хора на възраст 15 – 25 г. 

организират и провеждат благотворителни събития за набиране на фонд, който после 

използват за финансирането на младежки проекти в града си.  

Уникалният по рода си метод на финансиране на младежки идеи за пръв път бе 

приложен при организирането на благотворителен концерт и благотворителна изложба-

търг в гр. Завет, а в гр. Разград бе организиран Коледен базар. Набраните повече от 500 

лв. бяха прибавени към фонда на Младежката банка Разград. 

Началото на проект „Младежка банка Разград“ беше дадено с пресконференция 

по представянето му. Пресконференцията се проведе на 29 септември 2017 г. в сградата 

на Областна администрация Разград, а събитието откри заместник областният 

управител Евгени Драганов. На пресконференцията бяха представени новите 

възможности, които „Младежка банка Разград“ ще предложи на младите хора в 

областта;  кои са нейните компоненти и как функционира като неформална младежка 

организация промотираща доброволчеството сред младежите. 

 

За повече информация: 

Диляна Станчева, Член на УС 

Е-поща: dillyana.georgieva@gmail.com,Тел. 0898 552 688 
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