
ПРОЕКТ “НЯКОЙ МИСЛИ ЗА ТЕБ”

Цел: Равни възможности и социализация на деца и младежи с противообществени прояви от етническите 
малцинства от Разград на възраст от 12 до 18 години . 

Задачи:
1. Повишаване интереса на децата в риск към образование и ангажиране на тяхното свободно време чрез участие в 

образователна програма по гражданско образование: “Мотивация за образование”; “Придобиване на умения за 
независим живот”; “Здраве”; “Езикова култура”, “Компютърна грамотност”.

2. Развитие на Дневния център за деца в риск.
3. Предоставяне на специализирана подкрепа на деца и младежи с асоциално поведение - индивидуална и групова 

работа с психолог.

Целева група: Около 20 деца и юноши от 12 до 18 години от Разград от различните етнически малцинства –
скитащи, отпаднали от училище, с противообществени прояви. 

Дейности: Развитие на Дневен център за деца с противообществени прояви; Тренинг “Мотивация за образование”; 
Програми “Гражданско образование” и “Здравно образование”; Обучение “Компютърна грамотност” и “Езикова култура”; 
Индивидуална и групова работа на с психолог;  Кутия за споделяне; Работни срещи на партньорите на проекта; 
Пресконференции; Съобщения за пресата; Информационен доклад; Доклад-анализ за резултатите от проекта; 
Интернет-страница. 

Очаквани резултати: Повишен е интереса на децата в риск за образование и придобиване на нови знания и 
умения в различни области. Насочено е вниманието им за по-добра личностна и професионална реализация. Децата са 
окуражени пълноценно да общуват със своите връстници, запознати са със своите права, задължения и отговорности в 
училище. Подобрени са езиковата култура, правописа и правоговора на децата в риск. Придобили са умения за 
ефективно общуване в училище, на улицата, сред приятели.  Повишено е тяхното самочувствие за по-добро владеене 
на български език. Децата са придобили начална компютърна грамотност, свободно използват електронна поща и 
интернет. Добре познават последиците от небрежното или безотговорно отношение към здравето, вредата от 
тютюнопушенето, наркотиците и алкохола. По-лесно общуват и споделят своите емоции. Децата активно използват 
материално-техническата база на Дневния център, ползват компютри, библиотеката, участват в занимателни игри и 
празници, спортуват. Придобили са нови знания, умения за по-ефективно общуване, свободното им време е ангажирано 
с общественополезни дейности и инициативи с възпитателен ефект. Подобрено е психическото и емоционално 
състояние на децата от целевата група. Те се чувстват по-сигурни, по-спокойни и уверени, по-самостоятелни.

Партньори на проекта: 
Регионална дирекция за социално подпомагане – Разград;
Районно полицейско управление – Разград;
Регионален Инспекторат по образование – Разград;
Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве – Разград.
Местоположение: град Разград
Продължителност: ноември 2005г. – октомври 2006г. 
Ръководител на проекта: Дочка Станева

Проект “Някой мисли за теб” се реализира

с подкрепата на Американската агенция за международно развитие и Фондация “Партньори България”


