
Проект "Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители от 
Разград"

В рамките на проекта предвиждаме: 
Ресоциализация на младите хора с противообществени
прояви, които са контингент на Детска педагогическа 
стая; Ангажиране на младежите с интересни и 
общественополезни дейности, които да способстват за 
предотвратяване извършването на криминални прояви 
и простъпки. Мотивационно поведение за спазване на 
обществения ред и морал; Промяна на общественото 
отношение - обществото да стане съпричастно и готово 
за работа с тази група. Да се придобие нагласа за 
участие в процеса на ресоциализация на младежите. 
Местните граждани да станат по-сърдечни и търпими 
към проблемите на тази рискова група млади хора.

Целта на проекта е социална адаптация и 
ресоциализация на млади правонарушители от 
Разград. Интегриране и  Приобщаване към обществото 
на отхвърлените и изолирани млади хора на възраст от 
13 до 18 години от град Разград. Ще работим с тази 
част от групата младежи, които са обект на специално 
внимание на инспекторите от Детска педагогическа 

стая към РПУ в Разград.

Как ще постигнем това?
- Общуване с връстници - хомогенност; сходство на интересите и проблемите на възрастта. 
- Създаване на траен интерес към научаване на нови неща, но чрез по-разчупени, нестандартни, неформални 

методи. Aлтернатива на традиционния училищен модел на преподаване и възпроизвеждане на информация. 
- Възстановяване интереса на децата  и младежите към образование и квалификация – завръщане в училище. 
- Въвличане и участие в общественополезни дейности, които имат възпитателен ефект при формиране на 

характера и поведението. 
- Да се представят различни възможности за образование. Да им се покаже, че да се учи може да бъде 

забавно. 

Конкретни дейности: Консултативен   съвет ; 
Участие в обществено полезни дейности – бригади и 
други; Компютърен   тренинг; Тренинги за: социални 
умения, справяне с проблеми, работа в екип; 
Съвместно  посещение  на  филм; Организиране на 
Пикници; Посещение на Плувен  басейн; Летен  лагер; 
Хепънинг; Партита - образователни  представления; 
Изучаване  на  английски  език; Посещения и гостуване 
в семействата на младежи от ГД “Младежки форум 
2001” 

Продължителност: 12 месеца: октомври 2001 –
 септември 2002

Проектът се финансира от Канадски фонд за 
развитие


