
 

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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 ПРОЕКТ „НОВИ МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК” 

 

Чрез проект ”Нови методи за работа с деца и младежи в риск” младежите от 

организацията имат възможност да подобрят качеството на предоставяните от тях 

социални услуги, да ги усъвършенстват и да предадат натрупания положителен опит на 

децата и младежите, които са в конфликт със закона. Предоставят се социални услуги на 

безнадзорни деца и малдежи, оказва се психологическа и социална подкрепа на деца с 

увреждания. Доброволците се развиват в нормална среда, участват в различни и 

нетрадиционни дейности. Местните институции не предлагат на децата с рисково 

поведение алтернатива за социална адаптация и ресоциализация в обществото. 

Осигурява се благоприятна среда за развитие и възпитание на децата за повишаване на 

тяхното благосъстояние. За децата и младежите от целевата група е осигурена 

индивидуална подкрепа в съответствие с техните желания и потребности.  

Проект „Нови методи за работа с деца и младежи в риск” е добра възможност за 

доброволците да получат практически знания в тази сфера на дейност. Имайки предвид 

възрастта им, те биха могли да овладеят умения, които други техни връстници нямат. 

Социалната работа с децата ще им помогне да овладеят и българския език по-лесно. 

Работата по този проект спомогна за развитие на доброволците в тази сфера и след 

приключване на проекта, при завръщането им в тяхната страна, да участват в подобни 

дейности. По този начин нашата добра практика се разпространи и в други държави.  

Проектът надгражда постигнатите резултати по вече завършил проект. През 

2009г. организацията осъществи проект „Консултативен център за млади 

правонарушители”. В него беше изградена и усвоена методика на работа с децата от 

целевата група. Консултативния център продължава да предоставя социални услуги по 

вече усвоената методика. Изграден е добър екип от специалисти, които да предоставят 

качествени социални услуги на деца и младежи в риск. Настоящият проект допринесе за 

внасяне на иновативни елементи на работа, които подобряват работата на екипа и 

качеството на предоставяните услуги.   

Проектът се се осъществява с финансовата подкрепа на програма “Младежта в 

действие” 
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