Проект "Младежка информационно-консултантска служба"
Гражданско движение “Младежки форум 2001” осъществява проекта, финансиран от Комитета за младежта,
физическото възпитание и спорта.
Партньори са: Младежки дом град-Разград, Клуб на БСЧИГП в Разград, Областен Управител- Разград, Радио
“Оберон”, ТОП ТВ, Вестник “ЕКИП 7”.
Описание на Проекта:
Целта на проекта е да бъде създадена Младежка Информационно-Консултантска служба (МИКС) в Разград.
Службата ще Функционира като ресурсен център за Младежките Дейности и ще администрира територията на
Разградски регион. Приоритетите на програмата са да се създаде младежко пространство, което да даде възможност на
младите хора да ползват услуги, които обичайно им отнемат значителна част от времето за тяхната реализация. МИКС
ще предлага услугите си на всички млади хора и ще им предоставя информация за широк кръг от въпроси като
дейности за свободното време, спорт, културни събития, жилищно настаняване, младежки сдружения, временни
работни места, професионално ориентиране и реализация. МИКС няма да дублира дейности на съществуващи
институции, а организира и координира различни дейности според потребностите и интересите на младите хора. МИКС
ще разработва и осъществява програми за училищата, които подкрепят обучението по граждански права и насърчават
младите хора да играят пълноценна роля в училищния живот и свързаните с него дейности като извънкласна работа и
обмен на ученици.
Младежка телефонна линия
Продължителност: 120 дни, Дати: 1 февруари 1999 - 1 юни 1999 г.,
Часове: от 17 до 19 часа. График на дейностите: Всеки Понеделник, Сряда и Петък
Точни акценти на дейностите: Целта на МТЛ е психолог, сексолог и педагог да оказват навременна помощ
(консултации, съвети и информация) на младите хора, които използват за целта определен телефонен номер. МТЛ ще
допринесе за подобряване на общуването между младите хора и институциите, както и за популяризиране на МИКС в
региона.
Младежка приемна
Продължителност: 120 дни, Дати 1 февруари 1999 - 1 юни 1999 г., Часове: плаващ график - от 10 до 20 часа
График на дейностите: Два дни от седмицата
Точни акценти на дейностите: МП ще организира лектории, срещи, разговори, беседи, кръгли маси, радио и
телевизионни предавания, в които като гости и лектори участват професионалисти и политици. Основните проблеми,
които ще бъдат обсъждани, са от ежедневието на младите хора в региона-безработица и трудова заетост, наркомания и
полово възпитание. Една от специфичните особености на региона е съжителството на различни етнически групи.
Основна задача на МИКС е подобряване на етнокултурния диалог и стимулиране на сътрудничеството между различните
общности.
Бюро за младежки консултации
Продължителност: 90 дни, Дати
1 март 1999 - 1 юни 1999 г.,
Часове: от 18 до 20 часа График на дейностите: вторник и четвъртък
Точни акценти на дейностите: В Бюрото за младежки консултации ще се осъществяват индивидуални разговори
между компетентни специалисти и младежи с различни проблеми. Основната цел на Бюрото за младежки консултации е
оказването на помощ и превенция. От привлечените специалисти психолози, сексолози, лекари, юристи, социални
работници, педагози, духовни лица се очаква да се занимават индивидуално с всеки млад човек, който е изявил
желание.
Гражданско образование
Продължителност: 150 дни, Дати 1 декември 1998 - 1 май 1999 г. Часове: плаващ график от 10 до 20 часа. График
на дейностите: Два дни от седмицата
Точни акценти на дейностите: Модулът има три дейности - “Образование за правата на човека”, “Морал и вяра” и
“Околна среда”.
“Образование за правата на човека” насърчава осмислянето и познаването на правата на човека, чувството на
взаимност и универсалност, на които те се градят. Да се развиват у младите хора разбирането за ценността на
собствената личност и тези на другите. Да се възпитава самоувереност и търпимост у младите хора. Поставяне началото
на един постоянен процес на приспособяване и развитие на всички учебни нива в различните в културно отношение
райони на света. Младежката театрална формация “Импулс” ще представя игри-драматизации като един от найефективните начини да се предаде на младите хора смисъла на съдържащото се в правата на човека послание.
“Морал и вяра” има за цел да популяризира сред младите хора основите морални, религиозни и човешки права и
ценности. Това е особено необходимо в регионите със смесено население. Осъществяването на нравствени беседи и
срещи са с образователен характер.
“Околна среда” има за цел да повиши общественото съзнание и култура на младите хора за екологичните проблеми
и да стимулира тяхната активност. Целите на модула се реализират от екологичен клуб “Зелена планета”. МИКС
насърчава и подпомага създаването и дейността на младежки екологични групи и клубове.
Участниците постигнаха съгласие за следното:
До този момента проектът МИКС и МТЛ са представени в местното общество на кръгла маса “Всички сме
различни и това е прекрасно” и в информационен материал във вестник “Екип 7”.
Необходимо е да се разработи стратегия за осъществяване на проекта – отговаря екипът на проекта.
МТЛ осъществява своята дейност като спазва принципите на конфиденциалността, толерантността и добрата
етика.
МТЛ ще се осъществява от екип, чиито състав ще бъде определен при допълнително обсъждане – отговаря
екипът на проекта - срок 18 януари 1999 г.;
Основно МТЛ ще стартира с участието на двама консултанти Събка Илиева – психолог и д-р Петър Вълканов
– психиатър – края на месец януари 1999 г.
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Необходимо е да се сформира екип от млади хора-доброволци, които да подпомагат работата на МТЛ – края
на месец януари 1999 г.
Необходимо е обучение на екипа за основните техники при предоставяне на информация и консултации –
края на месец януари 1999 г.
Да бъде осигурен телефон, който да се ползва единствено за нуждите на МТЛ – срок 18 януари 1999 г. –
отговаря Христина Гатева.
До 18 януари 1999 г да бъде осъществена среща с членовете на ГДМФ2001. Целта е чрез използване на
инструментариума на груповата дискусия да се идентифицират основните проблеми на младите хора в
Разград. Младежите сами да предложат основни теми за информация и консултации. Срещата ще бъде водена
от Диана Първанова и подпомагана от Ивелина Иванова – ръководител на проекта.
хипотеза: МТЛ изпълнява две основни функции – информационна и консултантска. Младите хора се
интересуват от своите права; имат необходимост да назоват своите проблеми; те желаят да разговарят с
някого за своите проблеми; МТЛ може да им помогне да решат сами своите проблеми; младите хора могат да
консултират свои връстници.
До края на месец януари 1999 г. доброволците по проекта да разговарят със свои връстници за техните
очаквания за МТЛ – записват техните предложения и идеи.
До края на месец януари 1999 г. да бъде определена рекламната схема за популяризиране на проекта МИКС
и МТЛ – отговаря Ивелина Иванова.
До края на месец януари 1999 г. да бъде осъществена пресконференция, на която официално да бъде
представен проектът пред обществеността – отговаря Георги Милков.

