Проект “Консултативен център за млади правонарушители”
Основна цел на проект “Консултативен център за млади правонарушители” е развитие на
сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград” като ресурсна организация за предоставяне на
алтернативни социални услуги на млади правонарушители.
Конкретни цели:
1. Осигурявяне на психо-социална рехабилиация на млади правонарушители с цел
превенция извършването на криминални прояви.
2. Мотивиране на младите правонарушители към промяната
поведение и личността чрез формиране на позитивни нагласи.
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3. Насърчаване на младите правонарушители към активно социално поведение и
участие в обществено-полезни дейности.
Дейностите ще се предлагат от квалифицирани специалисти – психолог, юрист,
лекар, социален консултант в Консултативен център за млади правонарушители. Проектът
ще се реализира с подкрепата на местни публични институции, които работят по проблемите
на младите хора - РПУ – Разград, Районен съд, отдел „Закрила на детето” при дирекция
„Социално подпомагане”, Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионален
инспекторат по образование при МОН. Проектът е с продължителност 8 месеца и ще се
реализира в град Разград.
Очаквани резултати:
-

Осигурена е специализирана социална, психологическа и юридическа подкрепа на около
от 50 деца с противообществени прояви.

-

Намалена е агресията сред младежите от целевата група, повишена е тяхната
отговорност към спазване на обществените норми и ред;

-

Подобрено е емоциалното и психично състояние на младежите от целевата група;

-

В резултат на системната социална и психологическа терапия са преодолени психични
травми и деформации в ценностната система, следствие на различните фактори, довели
до асоциалното поведение сред младите правонарушители;

-

Успешното партньорство с местната полиция, съда и социалните служби допринася за
повишаване на информираността на младите правонарушители в различни област, за
положителни промени в техните нагласи и личностно поведение;

-

Дневният център за млади правонарушители осигурява възможност на 50 деца от
целевата група за ангажиране на тяхното свободно време с полезни образователни
дейности, той е споделено място на идеи и взаимно обучение;

-

В резултат на програма „Връстници помагат на връстници” 50 деца и младежи с
противообществени прояви са подобрили своя модел на поведение, по-лесно общуват,
споделят, мотивирани са, провокиран е техния интерес за личностно развитие;

-

Подобрен е здравния статус на децата и младежите от целевата група, повишена е
тяхната информираност и здравна култура;

-

Младите правонарушители и техните семейства са получили безплатни юридически
консултации и помощ при решаване на проблеми от правен характер;

-

Участието на децата и младежите в проекта допринася за преодоляване на тяхната
социална изолация – тяхното свободно време е ангажирано с полезни и значими за тях
дейности;

-

Повишена е чувствителността и
обществеността към проблемите
противообществени прояви;

-

Развит е капацитета на сдружение „Младежки Форум 2001 – Разград като местна
младежка ресурсна организация за предоставяне на алтернативни социални услуги на
млади правонарушители.

съпричастността
на децата и

на публичните институции и
младежите, извършители на

