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ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ 

ЦЕНТЪР В ГРАД РАЗГРАД“ 

 

Сдружение „Младежки форум 2001-Разград” стартира проект „Младежки 

информационно-консултантски център в град Разград“. Проектът е насочен към млади 

хора между 15 и 29 години в седемте общини на област Разград .  

Проектът включва дейности за създаване на Младежки информационно- 

консултански център/МИКЦ, чрез предоставяне на информационни и консултантски 

услуги, обучение и свободна зона.  

Дейностите по проекта ще повишат мотивацията на младежите за собственото им 

развитие и участие в обществения живот; адаптивност към различни ценности и 

стандарти. Проектът въвежда мобилни форми на младежка и социална работа в малките 

населени места, отдалечените и трудно достъпни села в област Разград. Проектът 

увеличава въздействието върху целевите групи, информираността за възможностите за 

професионална и личностна реализация, ориентация за процесите в обществения живот 

в страната. Проектното предложение изгражда устойчиви нагласи към отговорен начин 

на живот и взаимодействие с хора и институции в обществото; подобряване на 

възможностите за реализация младите хора в малките населени места.  

В област Разград голяма група млади хора са неактивни (не учат, не се обучават, 

не са в заетост, не търсят работа); Няма развита система за развитие и консултиране на 

младежите; Липсват големи възможности за свободното време; Липсват изявени 

младежки лидери. 
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Проектът включва седем дейности: 1. Проучване мнението и нагласите, сред 

младежите от област Разград; 2. Информационна кампания „Обществото за младежката 

активност”; 3. Мобилен консултативен екип; 4. Младежите от област Разград – 

придобиване на умения за лично развитие и самоусъвършенстване – обучение; 5. 

Работилница за идеи и иновации – „Децата с име говорят във „Вестник без име”; 6. 

„Какво да кажем на младите хора?” – Работни срещи  представители на aнгажираните 

институции в област Разград; 7. Младежка дискусия „А сега на къде – пътят пред 

младите хора”; 

Чрез проект МИКЦ ще бъде създадена позитивна среда за срещи, дискусии с цел 

търсене на положителна промяна в местната общност. 

Консултативната подкрепа от психолог, педагог, юрист и социален консултант 

ще подпомогне младежите да изградят умения за работа в екип, застъпническа роля, 

лидерски умения и повишават своите компетенции, свързани с подобряване живота в 

своята общност. 

Доброволците на Сдружението ще се включат активно в работата на МИКЦ. Чрез 

метода „връстници обучават връстници” ще представят възможностите пред младите 

хора за свободно време и/или личностно изграждане.  

В рамките на проекта ще се създаде фейсбуук страница, на която ще се 

популяризират дейности и младежки инициативи. Ще се развие интернет страницата на 

организацията <http://www.yf2001.org/>, както и на партньора в проекта <http://www.ngo-

rz.org/>.  

 Партньор в проекта е Сдружение „Център на НПО в Разград”. 

Период на изпълнение:  12 месеца,  01.2017г.-12.2017г. 

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за 

младежта и Министерство на младежта и спорта. 

 

 

 

 

 

Сдружение „Младежки форум 2001” за първи път в област Разград създаде местен модел за социално 

въздействие и превенция на децата в риск в края на 90-те години на XX век (www.yf2001.org). 
Организацията е регистрирана в обществена полза; учредена е през зимата 1998г., като обединение на 
млади хора от град Разград. Сдружението осъществява проекти за деца със СОП (http://smile.yf2001.org), 
млади правонарушители; организира застъпническа кампания за хората с увреждания; подпомага 
пенитенциарната реформа (www.prison.yf2001.org); популяризира европейските ценности; дава нови 
възможности за младите хора от етническите малцинства.  
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