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КРАЕН СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ НА ПРОЕКТ 
 

по Програма за младежки дейности 2004 - 2005 г. 
 

 
Входящ номер на проекта: 41-00-21/11.10.2005 
Регистрационен № по ПМД: ПМД-П1-Т2-С9-266-05 
Номер на договора: 25-00-5/21.11.2005 
 

Наименование на проекта / 
подпрограма: 

(Моля, отбележете наименованието, 
посочено в договора и подпрограмата.) 

 
“Европейски час” 
 

 Подпрограма “Младите в действие” 
 
 

Ръководител на проекта: Ангелина Стоянова Георгиева 
Дата на предаване на отчета: 30 май 2006г.  
 
 
 

Кандидатстваща организация 
 
Наименование на  
организацията:  
(пълно и съкратено) 

Сдружение “Младежки Форум 2001-Разград” 

 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 
А. Времетраене на проекта. 
( Моля, посочете общата продължителност на проекта, като включите времето на всички 
дейности – подготовка, изпълнение и последващи дейности.) 
Начална дата на проекта: 01.12.2005г. 
Крайна дата на проекта:  30.05.2006г. 
Обща продължителност на 
проекта: 

6 месеца 

 
 
Б.  Описание на дейностите, извършени по проекта 
Моля, посочете и промените, настъпили между периода на първоначалното кандидатстване и 
провеждането на дейностите и обяснете причините за това. 
 
По време на реализиране на проекта настъпи промяна в датата на предварително планираното 
посещение на Пътуващия цветен автобус с балони “Моята мечта Европа” в община Цар Калоян. 
Датата на посещението бе съгласувана допълнително с организаторите в община Цар Калоян и от 
28.04.06г. бе променена на 03.05.06г. Промяна се наложи поради непредвидени ангажименти на 
участниците в инициативата през този ден.  
 
Поради повишения интерес на младежите от Дискусионните клубове “Приятели на Европа” към 
Европейския съюз бяха организирани повече от предвидените по проекта работни срещи.  
По проекта са предвидени общо 24 дискусионни клуба по 4 всеки месец.  
Реално са организирани общо 34 Дискусионни клуба.  
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В. Участници в проекта. 
( Информация за младежите, участници в проекта- не по-малко от 20 души. ) 

Пол Възраст  
Общ брой участници 

М Ж <16 16-18 19-25 25-35 

 
 

24 26 22 11 10 7 

Общ брой участници със 
специални потребности 

12 4 9 4 1 2 

 
Г. Допълнителна информация. 
(Ако вашият проект включва младежи със специални потребности – допълнителна подготовка 
и подкрепа, диетични нужди, усложнена мобилност, здравословни проблеми, нужда от издаване 
на специални документи и др., моля посочете броя на младежите и трудностите, които 
срещат.) 
 
Трима от участниците в проекта са с физически увреждания в различна степен, 13 са от 
етническите малцинства – от социално слаби семейства, с асоциално поведение. С тях сдружение 
“Младежки Форум 2001 – Разград” работи повече от пет години за преодоляване на тяхната 
социална изолация.  Привличането им  проект “Европейски час” бе много полезно за тях. Те с 
голям интерес и желание участваха в дейностите по проекта, създадоха много приятелства и 
повишиха своята информираност за Европейския съюз.  
 
 
2. ОПИСАНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА 
Не забравяйте да приложите към отчета документални материали (видеофилми, снимки, 
публикации, интернет страница и др.) 
 
Моля, попълнете таблицата. 
А. Изпълнение,  
резултати 
 

Опишете реално постигнатите резултати. 
- В Разград е открит Европейския младежки офис. Той е средище за 

информиране на младите хора с интерес към Европейския Съюз.  
- Организирано проучване на общественото мнение. В анкета 

участваха 300 млади хора в Разград. От нея научихме нивото на 
информираност на младите хора по въпроси, свързани с Европейския 
Съюз.  

- Създадени са пет клуба “Приятели на Европа” с младежи от ГПЧЕ 
“Екзарх Йосиф”, ПГТ “Шандор Петьофи”, ОУ “Никола Икономов”, 
ОУ “Васил Левски”, сборна група деца с асоциално поведение. През 
месец декември 2005г. са организирани 5 дискусионни клуба с 
участието на общо 79 младежи, през януари 2006г. – с 6 участието на 
общо 77 младежи, през февруари 2006г. – с 6 с участието на общо 59 
младежи, през март 2006г. – 9 с участието на общо 93 младежи, през 
април 2006г. - 4 с участието на общо 46 младежи и през май 2006г. – 4 
с участието на общо 25 младежи.  

С участието си в Дискусионните клубове младежите от град Разград 
обогатиха своите знания за Европейския Съюз – история на създаване на 
съюза, важни дати от развитието му, символи, институции, европейските 
ценности, държавите членуващи в него, държавите, които предстои да се 
присъединят. Чрез  мултимедийна презентация   бе подготвено виртуално 
пътуване  в страните Германия, Франция, Белгия и България.  
- В периода от февруари 2006г. - април 2006г. в общините Разград, 

Лозница, Цар Калоян и Самуил бяха разпространени две обяви за есе 
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“Аз съм европеец” и за рисунка “Красив Разград – европейски 
град”. В инициативата участваха общо 16 есета, 19 рисунки и 1 колаж.

- Пътуващия автобус “Моята мечта Европа” посети младите хора в 
гр. Лозница, с. Самуил,  гр. Цар Калоян и гр. Разград. В инициативата 
участваха повече от 400 млади хора на различна възраст от четирите 
общини, които чрез  мултимедийната презентация “Пътуващ цветен 
автобус Моята мечта Европа” се запознаха с Европейския Съюз. За 
младежите бяха организирани забавни игри и викторина.   

- Създадена е интернет страница www.eu-4as.hit.bg. Тя представя 
информация за проекта, отчети, дейности, фотогалерия, информация 
за Европейския Съюз, полезни връзки с интернет страници за 
Европейския Съюз. 

- Отпечатани бяха информационни материали за проект “Европейски 
час”: листовка с тираж 5000 броя, стикери 2000 броя, календарчета 
5000 броя, брошура 1000 броя. Те се разпространяват сред младите 
хора от Разград, Лозница, Самуил и Цар Калоян по време на 
организиране на дейностите по проекта.  

• Свършена работа по планираните дейности. 
В края на месец декември 2005г. на партерния етаж в жк. 
“Освобождение”, №34 бе открит Европейски младежки офис. Основната  
му цел е да се превърне в средище за младите хора за информация, 
образование, консултации и дискусии по въпросите за присъединяване на 
България към Европейския съюз. В Европейския младежки офис е 
подреден кът за Европейския Съюз – знамето на Европейския съюз, малки 
знаменца на държави, членове на Европейския съюз, специализирана 
литература на български и английски език, списания, плакати, 
справочници, актуални европейски програми и др. Материалите се 
ползват от млади хора и обогатят техните знания за Европейския Съюз. 
На разположение на младите хора в Европейския офис са два компютъра, 
които имат постоянна интернет връзка, който осигурява актуална 
информация за Европейския съюз и процеса на присъединяване на 
България.  
В средата на месец януари 2006г. бе проведено проучване на 
общественото мнение сред 300 младежи в Разград относно 
информираността им за Европейския Съюз. Чрез анкетата получихме  за 
нивото на тяхната информираност за: евроитеграционните процеси, знаят 
ли кои държави  членуват в Европейския съюз, кои са символите и 
институциите на ЕС, европейски ценности, с какво биха допринесли 
младите хора за присъединяването на България към Европейския съюз на 
местно ниво, какви са очакванията им за промяна в България, след 
присъединяването й към Европейския съюз и др. Резултатите от 
проучването показват, че младите хора в Разград проявяват интерес към 
присъединяването на България към Европейския Съюз и са добре 
информирани.  Положителни са отговорите свързани с промените, които 
ще настъпят в България след присъединяването й към Европейския съюз.  
Очакванията на младите хора са: повишаване стандарта на живот и 
икономиката; ще имаме подкрепата на останалите страни членуващи в 
ЕС; животът ще стане по-добър; улиците ще бъдат по-чисти; законите ще 
се спазват; ще се повишат заплатите  и ще има повече работа; България 
ще стане по-добра държава.. Резултатите от проучването на общественото 
мнение бяха изпратени с писма до всички образователни институции и 
младежки организации, работещи с млади хора от Разград, Самуил, 
Лозница и Цар Калоян 
Бяха създадени пет клуба “Приятели на Европа” от млади хора  в 

http://www.eu-4as.hit.bg/
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ученическа възраст от  ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, ПТГ “Шандор Петьофи”, 
ОУ “Никола Икономов”, ОУ “Васил Левски” и сборна група деца с 
асоциално поведение. Дискусионните клубове се организират в 
Европейския младежки офис. В тях участваха общо 398 младежи на 
различна възраст. По време на срещите те обогатиха своите знания за 
Европейския Съюз – създаване, история, символи - Декларацията на Р. 
Шуман,  европейското знаме, химн, мото, парична единица € - евро; 
институции: Европейския парламент, Европейски Съвет, Европейски съд, 
Европейска сметна палата, Европейска комисия. Информацията бе 
поднесена чрез мултимедийно представяне. На организираното виртуално 
пътуване децата се запознаха с няко от държавите, членуващи в 
Европейския Съюз – Германия, Франция, Белгия. Презентацията съдържа 
информация за  географското разположение, граници, административно 
делене, столица, природа, климат, население, важни дати, свързани с 
приемането на страните в Европейския Съюз и развитието им след това.  
България също бе представена чрез мултимедийна презентация. 
Специално внимание бе отделено и на етапите, през които минава 
България в предприсъединителния процес. В края на всяка среща децата 
проверяваха своите знания чрез виртуални игри в интернет саит с 
информация за Европейския Съюз:  www.springday.com Младежите много 
активно участваха в подготовката информационните материали за 
проекта: дипляна, стикер, календарче и грамотите за участниците в 
обявите за есе и рисунка.  
През месец декември 2005г. са организирани 5 дискусионни клуба с 
участието на общо 79 младежи, през януари 2006г. – с 6 участието на 
общо 77 младежи, през февруари 2006г. – с 6 с участието на общо 59 
младежи, през март 2006г. – 9 с участието на общо 93 младежи, през 
април 2006г. - 4 с участието на общо 46 младежи и през май 2006г. – 4 с 
участието на общо 25 младежи.  
От месец февруари 2006г. до края на месец април 2006г. в Разград, 
Лозница, Цар Калоян и Самуил бяха разпространени обяви за есе “Аз съм 
европеец”. и за рисунка и колаж “Красив Разград – европейски град”. 
Предадени бяха 16 есета на млади хора в ученическа възраст от ПМГ 
„Акад. Никола Обрешков”, Професионална гимназия по химични 
технологии и биотехнологии “Мария Кюри”  и  ГПЧЕ “Екзарх Йосиф” в 
Разград, от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”  в Самуил и СОУ “Христо 
Ботев” в Цар Калоян. В офиса на Европейския младежки офис бяха 
предадени общо 19 рисунки на млади хора в ученическа възраст от СОУ 
“Н. Икономов”, ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, СОУ“Св. Св.  Кирил и Методий” - 
Самуил, един колаж от ПМГ “Акад. Никола Обрешков”.  

В Инспектората по образованието – основен партньор на проекта беше 
подредена изложба с рисунките. 
В Комисията за определяне на победителите участваха г-жа Веселина 
Станчева – началник на Инспектората по образование, г-н Юмер Мехов – 
областен координатор на Държавната агенция за младежта и спорта по 
младежки дейности и Ангелина Стоянова – ръководител на проекта. Бяха 
раздадени първа; втора и две трети награди  
Първа награда за есе “Аз съм европеец” спечели Есин Мехмед Адем от 
СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”  в Самуил; втора награда Полина 
Стефанова Пенчева от ПМГ „Акад. Никола Обрешков” - Разград; трета 
награда Вергил Хасан Ибрям от ПГХТБ “Мария Кюри” - Разград и 
втората трета награда Хюлия Али Джилъз от СОУ “Христо Ботев” - Цар 
Калоян.  
Първа награда за рисунка спечели Халиме Ахмед от СОУ “Св. Св. Кирил 

http://www.sprigday.com/
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и Методий”  в Самуил; втора награда Денис Мемдуев от СОУ “Св. Св. 
Кирил и Методий”  в Самуил; трета награда Айлин Адемова от ГПЧЕ 
“Екзарх Йосиф”; втората трета награда бе за Сабри Решад от СОУ “Св. 
Св. Кирил и Методий”  в Самуил. Специална награда за своя колаж 
получи Мирела Щерева от ПМГ “Акад. Никола Обрешков” - Разград. За 
всички участници бяха подготвени грамоти. 
Победителите бяха обявени официално на 9 май – Деня на Европа, а бяха 
наградени по време на посещението на Пътуващия цветен автобус с 
балони “Моята мечта Европа”. 
Създадена интернет страница Европейски ценности: www.eu-4as.hit.bg. 
Тя представя информация за информация за проекта  - цел, целева група, 
дейности, очаквани резултати; от линка “Новини” има връзки към 
отделните дейности и доклади от тях, представени са отпечатаните 
информационни материали: Календарче, стикер и дипляна; Информация 
за създаването на  Европейския Младежки офис; месечни отчети и 
междинен отчет за периода 12.2005 г. - 02.2006г.; Фотогалерия – снимки 
от проведените Дискусионни клубове, посещението на Пътуващия 
автобус “Моята мечта Европа” в с. Самуил, гр. Лозница, гр. Цар Калоян и 
гр. Разград; есетата и рисунки на победителите;  Информация за 
Европейския Съюз включваща кратко представяне на държавите, 
членуващи в Европейския Съюз, неговите символи, институции, критерии 
за членство и разширяване, снимки с плакати посветени на 9 май – Денят 
на Европа; Списък с линкове на интернет сайтове с информация за 
Европейския Съюз.  
На 20.04.2006г. Пътуващ цветен автобус “Моята мечта Европа” 
посети гр. Лозница и с. Самуил, а на 3.05.2006г. в гр. Цар Калоян. При 
посещението в гр. Цар Калоян присъства г-н Юмер Мехов – областен 
координатор на Държавната агенция за младежта и спорта по младежките 
дейности. За пътуването беше изготвен сценарий и специална украса за 
Пътуващия цветен автобус и надпис “Пътуващ цветен автобус “Моята 
мечта Европа” и дванадесет жълти звезди и надпис “Проект 
ЕВРОПЕЙСКИ ЧАС”. В подготовката на автобуса се включиха членове 
на Дискусионните клубове “Приятели на Европа” и доброволци на 
Сдружение “Младежки Форум 2001-Разград”. Информацията за 
Европейския Съюз бе поднесена чрез мултимедийна презентация. За по-
интересно и нетрадиционно представяне на информацията за 
Европейския Съюз бе подготвен екип от членове на Сдружение 
“Младежки Форум 2001-Разград”, които бяха облечени като клоуни и 
разиграха скечове. Организирани бяха игри и викторини за измерване 
знанията на младите хора за Европейския Съюз. В началото на 
“Европейския час” клоун и вълшебник запознаха присъстващите с 
Европейската конвенция за правата на човека и избрани членове от нея. 
Децата се запознаха с етапите на създаване на Европейския Съюз и 
интересни моменти от развитието му, с неговите институции и  символи 
кои държави членуват в него и кои са новите кандидати. Бяха показани 
снимки на основните институции на Европейския Съюз - Европейския 
парламент, Съветът и Съдът на Европейския Съюз, Европейската 
комисия, Европейската сметна палата; снимки от провели се Дискусионни 
клубове. Специално внимание бе отделено на Европейския младежки 
офис. За учениците бяха предварително подготвени забавните игри и 
викторина, които да проверят знанията им за Европейския Съюз. Всички с 
интерес и желание се включиха в тях.  
В трите населени места бе проявен голям интерес към представянето на 
пътуващия автобус “Моята мечта Европа”. В гр. Лозница присъстваха 

http://www.eu-4as.hit.bg/
http://eu-4as.hit.bg/files/2.pdf
http://eu-4as.hit.bg/files/ofice.htm
http://eu-4as.hit.bg/files/12050206.htm
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около 250 деца, а в с. Самуил и гр. Цар Калоян около 400.   
На 11 май 2006г. Пътуващия цветен автобус “Моята мечта Европа” 
бе официално представен в гр. Разград. Предвидено бе празникът да се 
проведе в центъра на Разград, но поради  лошото време в последния 
момент приехме поканата на директора на ГПЧЕ “Екзарх Йосиф” да 
организираме празника в тяхната сграда. Присъстваха г-жа Веселина 
Станчева – началник на Инспектората по образование, г-жа Спаска 
Маринова – представител на Инспектората по образование, г-н Юмер 
Мехов – областен координатор на Държавната агенция за младежта и 
спорта по младежки дейности, г-жа Йорданка Господинова – директор на 
ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, г-н Никола Стефанов – директор на СОУ “Св. Св. 
Кирил и Методий” – с. Самуил, г-жа Нели Тодорова – директор на СОУ 
“Христо Ботев” – Цар Калоян, г-жа Весела Тачева – Директор на ОУ 
“Отец Пайсий”, г-жа Татяна Матеева – учител от ПГХТБ “Мария Кюри” и 
победителите от участниците в обявите за есе “Аз съм европеец” и 
рисунка и колаж “Красив Разград – европейски град”, местни медии. Г-жа 
Спаска Маринова – представител на Инспектората по образование и г-н 
Юмер Мехов – областен координатор на Държавната агенция за младежта 
и спорта по младежки дейности връчиха наградите на победителите за есе 
и рисунка. Всички победители получиха грамоти и предметни награди, а 
останалите участници - грамоти за участие. 
В края на празника всички млади хора получиха информационни 
матерали - стикери, календарчета, дипляни, брошури, балони.  
Изработване и отпечатване на информационни матерали за проект 
“Европейски час”:   дипляна, стикер, календарчета и брошура. В 
рамките на проекта бяха подготвени и отпечатани много информационни 
материали. Те са цветни и се разпространяват безплатно сред младите 
хора от Разград, Самуил, Лозница и Цар Калоян. Брошурата е с тираж 
1500 броя и съдържа информация за цялостната реализация  на проекта, 
представени отделните дейности,   проведени бяха интервюта с членове 
на клубовете “Приятели на Европа”, много снимки. листовка с тираж 
5000 броя, стикери 2000 броя, календарчета 5000 броя, брошура 1000 
броя. 

Б. Участие на 
младежите 
 

• Пояснете как е сформирана групата на участниците в проекта. 
Голяма подкрепа и съдействие при сформиране на целевата група 
получихме от директорите и педагогическите съветници в училищата. 
Чрез Инспектората по образование – основен партньор на проекта 
изпратихме писма до директорите всички училища в Разград, Самуил, 
Лозница и Цар Калоян, с които ги информирахме за проекта, неговите 
цели и задачи. Към него предоставихме и кратко резюме на проекта. 
Голяма част от целевата група се изявиха желание да участват в проекта 
чрез информацията, който представихме в училищата. Момичетата и 
момчета от различните училища доведоха свои приятели. Младежите, 
които не са в ученическа възраст са доброволци към организацията и 
участват в всички инициативи.  

• Опишете участието на групата във всеки един от етапите на 
проекта (подготовка, реализация, последващи дейности, оценка) 

Целевата група на проекта активно участва във всички етапи при 
реализиране на дейности: подготовка, реализация и оценка.  
Членовете на клубовете “Приятели на Европа” в средата на януари месец 
2006г. активно се включиха при разпространението на анкетите за 
проучване на общественото мнение свързано с информираността на 
младежите в Разград по въпроси свързани с Европейския Съюз. Участваха 
в обработването на резултатите, изготвянето на анализа и неговото 
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разпространение. Участваха активно в организираната широка 
информационна кампания при разпространяването на обявите за есе и 
рисунка, помогнаха при подреждането на изложбата в Инспектората по 
образование.  
Младежите с желание се включиха в подготовката и организирането на 
Дискусионни клубове, събираха информация, която едновременно 
обогати техните знания за Европейския Съюз и държавите, членуващи в 
него. 
Активно участваха при подготовката и мултимедийната презентация и 
посещението на Пътуващия цветен автобус “Моята мечта Европа” в гр. 
Лозница, с. Самуил и гр. Цар Калоян гр. и Разград.  
Много от идеите при изработването  на информационните матерали - 
дипляните, брошурите, стикерите, календарчета са на младежите от 
целевата група.  
Членовете на клубовете “Приятели на Европа” участваха в изработката на 
грамоти за победителите и участниците в написването на есе “Аз съм 
европеец” и обявата за рисунка и колаж “Красив Разград – европейски 
град”.   
   

В. Влияние на 
местно, регионално 
и национално ниво 
 

• Опишете как местната общност възприема вашия проект и ползата 
от осъществява-нето му на местно, регионално и национално ниво 

Проект “Европейски час” предизвика особен интерес в училищата на 
местно и регионално ниво. Учителите, педагогическите съветници и 
директорите на училищата в Самуил, Лозница и Цар Калоян споделиха 
мнение, че подобен проект е много полезен за младите хора и насърчиха 
участието на младежите в ученическа възраст в него.  
Сериозни успехи и голям интерес сред младите и по-възрастни хора 
постигна пътуващия цветен автобус с балони “Моята мечта Европа”. В гр. 
Лозница, с. Самуил и гр. Цар Калоян за първи път учениците чрез 
мултимедийна презентация имаха възможност да научат систематизирана 
информация за Европейския съюз. Скечовете с клоуна и вълшебника още-
повече заинтригуваха вниманието и тяхното желание да научат повече за 
Европейския съюз.  
Създаденият в Разград Европейски младежки офис е единственото място, 
което предоставя актуална информация за Европейския съюз, той 
продължава да се развива след приключване на проекта и да привлича 
младите хора за използване на техния потенциал за прилагането на добри 
европейски младежки практики на местно ниво. 
 

Г. Наблюдение и 
контрол по време 
на дейностите 

• Как осъществихте проверката на дейностите, установихте ли 
наложителни промени в плана на проекта и как направихте 
преглед на изразходваните ресурси 

Сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград”  предварително планира 
дейността по проекта чрез месечни планове и седмични графици на екипа 
на проекта. Дейността по проекта се отчита чрез месечни отчети.  
По време на реализиране на проекта екипът не е допускал да не се 
изпълняват дейностите така, както са планирани предварително. В случаи 
на забавяне на срокове екипът на проекта ангажира доброволците за 
ускоряване на дейността по проекта, за да не се нарушават 
договореностите по неговото изпълнение с държавната агенция за 
младежта и спорта.   
Всеки месец екипът на проекта изпраща месечни отчети на членовете на 
Управителния съвет на организацията и партньорите на проекта, които 
коментират постигнатите резултати и дават препоръки за неговото 
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ефективно изпълнение.  
Дейността по проекта се наблюдава и от г-н  Юмер Мехов - представител 
на Държавната агенция за младежта и спорта посети Европейския 
младежки офис. С него бяха организирани няколко срещи за запознаване 
с дейността по проекта и резултати, които постигаме в процеса на 
неговото реализиране.  
На 3 май 2006г. г-н Мехов се включи в пътуването на Пътуващия цветен 
автобус “Моята мечта Европа” в гр. Цар Калоян и мултимедийното 
представяне на Европейския Съюз в местния читалищен салон. 
На 8 май 2006г. г-н Юмер Мехов посети Европейския младежки офис и 
представи своята оценка за реализирането на проекта. Бяха направени 
последни уточнения за предстоящото представяне на Пътуващия цветен 
автобус “Моята мечта Европа” в гр. Разград. 
На 11 май 2006г. бе сред официалните гости на празника за и представяне 
на Пътуващия цветен автобус “Моята мечта Европа” в гр. Разград с 
мултимедийна презентация на Европейския Съюз и връчи наградите на 
победителите за рисунките и колаж “Красив Разград – европейски град”.  

 
Д.Последващи 
дейности 
 

• Опишете планираните дейности след приключването на проекта, в 
случай че има такива 

Сдружение “Младежки форум 2001 – Разград” е включена като 
информационна точка към Европейския информационен център във 
Велико Търново, откъдето периодично получаваме материали за 
Европейския съюз. 
След приключване на проекта ще продължи развитието на Европейския 
младежки офис. Къта в него ще продължи да се обновява с полезна и 
актуална информация за Европейския съюз. Част от участниците в 
Дискусионните клубове вече са доброволци към организацията. Ще 
продължим да обновяваме интерент-страницата, създадена в рамките на 
проекта. Ще организираме младежки инициативи за популяризиране на 
Европейския съюз и насърчаване на младите хора за прилагане на 
успешни европейски практики на местно ниво.   

 
З. Публичност и документални материали 

• Как този проект стана публично достояние? (приложете публикации, разработени 
информационни материали, видеозаписи на излъчени интервюта, репортажи и др.) 

- “Откриха Европейски младежки офис в Разград” – в. “Екип 7” бр. 17/10.02.06 
- “С пътуващ автобус разясняват що е Европа” – в. “Лудогорски вестник” бр. 13/ 14.02.06. 
- Репортаж по Кабелна Телевизия Евроком  - Разград 
- “Моята мечта Европа” – в. “Екип 7” бр. 54/12.05.2006г.  
- “Европейски час в ГПЧЕ” – в. “Лудогорски вестник” бр. 38/ 12.05.2006г.  
- Репортаж по Кабелна телевизия “Евроком” на 11 май 2006г. за посещението на пътуващия 

цветен автобус “Моята мечта Европа” в Разград. 
- Интервю на 11 май 2006г. по радио Шумен за представяне на проект “Европейски час”. 

 
• Посочете дали са изработени документални материали (брошури, публикации, 

видеофилми, интернет страница, снимки и др.) и как са разпространявани 
- Създадена е интернет страница “Европейски ценности” www.eu-4as.hit.bg.   
- Отпечатани са дипляна, листовки (календарчета, стикери), брошури. Те се 

разпространяват безплатно с помощта на членовете на клубовете “Приятели на Европа”. 
- Публикации в медиите популяризират дейността по проекта.  

 
И. Финансови аспекти 
Опишете как намерихте източници на съфинансиране (в добавка към сумата, отпусната от 

http://www.eu-4as.hit.bg/
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Програмата за младежки дейности) и какви трудности срещнахте, ако има такива 
 
К. Заключение 

• Опишете трудностите, които срещнахте при осъществяването на проекта. Бихте ли 
предприели друг подобен проект? 

Не отчитаме трудности при реализирането на проекта. Постихме резултати по-големи от 
предварително планираните.  

 
• Моля, дайте допълнителна информация, коментари и препоръки относно Програмата за 

младежки дейности. 
Програма предоставя възможност на младите хора за самоинициатива и творчество.  
Като препоръка отправяме тя да представя възможност за въвличане в проектите и по-възрасти, в 
случая на нашия проекти – учителите. Те наистина бяха заинтригувани и благодарни, че чрез 
проекта учениците бяха ангажирани с много полезна информационна дейност. Те с удоволствие 
ни подкрепяха и съдействаха при реализирането на проекта.  
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