
 
Годишен отчет за 2001 г. 

През 2001 година Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”  реализира основна част от идеите си за осъществяване 
на човешките права, развитие на толерантността и разбирателството, способността за изграждането капацитета на 
гражданския сектор чрез обучение, обмен на идеи и информация.  

През 2001г. “Младежки Форум 2001” постигна признание чрез: 

•          Кампания за лобиране и приемане на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и 
регионите от Общинския съвет в Разград. Информационна кампания “Моят глас за нашето бъдеще”  

•          Единодушно гласуване от Общинския съвет в Разград на награда за Европейски принос в развитието на младежките 
общности в общината .   

•          Успешно реализиран проект “Дайте Шанс”. 

•          Проект “Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители”, одобрен и финансиран от Canada Fund 
for Local Initiatives, Посолство на Канада в Румъния. 

•          Проект “Гражданска група за екологични инициативи”, финансиран от Регионалния екологичен център за Централна 
и Източна Европа.  

•          Проект за младежки “Вестник БЕЗ име”, финансиран от ИМКА – Габрово, май 2001 г. 

•          Проект за платформа за скейборд и ролери, финансиран през месец август 2001 г. от Schuler Helfen Leben по 
програмата “Between the lines”.  

Проект “Дайте Шанс” 

 Важна задача в началото на проекта бе да увеличим броя на членовете на младежката секция на организацията. В 
началото на проекта 12 младежи бяха членове на младежката секция на “Младежки Форум 2001”. Партньорите ни от IDIS 
също бяха около 10 на брой. В края на проекта броя на членовете се увеличи до 35. 

На 3 и 4 януари 2001 г. в местността “Пчелина” организирахме работна среща на организацията, на която бяха 
представени основните параметри на Програма “Младеж” към Държавна агенция за младежта и спорта за международни 
младежки обмени и процедури за кандидатстване. На срещата бе разработена основната стратегия за План 2001. 

На 12 януари 2001 г. проведохме среща на консултантите на ”Младежки Форум 2001”, Градски Ученически Парламент и 
Градски Младежки Съвет. Постигнато беше съгласие за сътрудничество между организациите по реализацията на проектите: 
“Дайте Шанс” на “Младежки Форум 2001” и “Младите хора – партньори на местната власт” на ГУП към Център “Отворено 
образование” Разград.  

Първият етап на информационната кампания “Моят глас за нашето бъдеще”, бе осъществен през периода 15-28 януари 
2001 година, като съвместна инициатива на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001, Градски Ученически Парламент и 
Градски Младежки Съвет.  

От името на трите младежки организации на 15 януари 2001 г. бе внесена  Докладна записка в Общински съвет – гр. 
Разград за приемане принципите на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, 
институционализиране на длъжност “Младежки делегат” в Общинска администрация Разград и учредяване на награда за 
Европейски принос в развитие на младежките общности. 

На 28 януари на празнична сесия на Общинския съвет бе гласувана Докладната записка и приета с пълно мнозинство от 
общинските съветници. 

По случай 14 февруари Денят на влюбените бе организирана кампания “Безопасно влюбени. Здравословно интимни.”. 
Инициативата бе на ”Младежки Форум 2001”, Български Червен Кръст и Градски Ученически Парламент, заедно с Дома за 
деца, лишени от родителски грижи “Лудогорие” – град Исперих. Осъществени бяха три конкурса за плакати и постери. 
Раздадохме безплатни презервативи на младежите със съдействиетито на ХЕИ-Разград. Проведени бяха анкети във всяко 
училище “Какво мислят хората за нас”, реализираха се срещи с деца от Исперих и региона. 

През месец февруари започнахме да работим за създаване на Асоциация на младежките организиции в Разград. Като част 
от инициативата организирахме работна среща с младежки лидери от Разград. Участваха представители на МСДС, ЗЕМС, 
Демократическа партия – младежи, ГУП, Християнско движение  ИМКА-Разград и “Младежки Форум 2001”. 

През месец март 2001 г. на работна среща с Градски Младежки Парламент – Русе се дискутираха идеите и опита за 
участие на младите хора в развитието на гражданското общество. 



През месец април 2001 г. стартира втората част от Информационната кампания “Моят глас за нашето бъдеще” с мото 
“Европейски измерения в Разград”. Младите хора от “Младежки Форум 2001” присъстваха на пленарно заседание в Народното 
събрание в София. Посетиха и парламентарния информационен център.  

През месец април 2001 г.четирима доброволци участваха в Младежки форум, който бе организиран от Програмата за 
развитие към ООН под патронажа на Негово Превъзходителство Антонио Виджеланте, постоянен представител на ООН за 
България. Наши представители във форума бяха Стоян Коев, Суна Данаджъ, Нора Бобчева и Александър Гатев.

На 28 и 29 април 2001 г. съвместно с ИМКА – Разград проведохме международна конференция за младежки лидери и 
граждански организации. Част от конференцията бе проведената кръгла маса “Младежки измерения” по проект “Дайте Шанс”. 
Важен резултат е приетата Декларация от срещата. 

 В началото на месец май 2001 г. бе проведена среща с младежките организации по повод изготвяне на общо 
предложение за носител на награда за Европейски принос в развитието на младежките общности. Беше изготвен формуляр за 
номинации за награда за Европейски принос, разпространен в училищата и 20 неправителствени организации. За носител на 
наградата бе определен Янко Тодоров – студент по физика във Франция, участвал в създаването на 14 компютърни 
лаборатории в страната.  

На 8 май 2001 г. бяха обявени победителите от конкурса “Европейско междучасие 2001”. Наградени бяха 3 училища. 
Премийната награда от 100 лв. бе връчена на Дома за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи “Лудогорие” от 
Исперих, които са наши партньори.  

В началото на месец юни се проведе среща “Аз гласувам за първи път” с Кина Дякова – заместник-кмет  и Петя Стефанова 
– главен експерт служба ГРАО. Целта на срещата беше образователно-информационна. Младите хора научиха как протича 
процеса на гласуване и някои основни акценти в Закона за избиране на народни представители. През същия месец бе 
организиран хепънинг “Ти избираш”, част от националния проект на БСЧИГП и кампанията “Излез и гласувай” съвместно с 
“Младежки Форум 2001”.  

В началото на месец юни Пламена Александрова и Сюзан Акифова участваха в международен семинар за междукултурен 
обмен “Between the lines”, който бе организиран в кв. Владая - гр. София. Като втори етап от програмата “Between the lines” в 
Сараево, Босна и Херцеговина, се проведе семинар през месец август, на който Сюзан Акифова кандидатства с  проект, който 
беше финансиран – проект за “Рампа за ролери и скейтборд”. 

На 9 юли 2001 г. екип на организацията участва в сутрешното телевизионно предаване на ТОП ТВ “Добро да е”, където 
представиха реализацията на проект “Дайте Шанс”, новият проект на “Младежки Форум 2001” - “Гражданска група за 
екологични инициативи” и участието на двама представители в програма “Between the lines”. 

Завършен бе документалният филм “На гости на приятели” с кадри от работното посещение в Босна и Херцеговина през 
месец юли 2001г. Четиримата участници в работното посещение в гр. Ливно споделиха своите впечатления за посетените 
организации. Филмът бе излъчен в местните кабелни телевизии “Евроком” - Разград и “Ден – Разград”. 

На 20, 21 и 22 юли се проведе екотренинг в местността “Пчелина” в хижата на Балканфарма. На тренинга съвместно с 
другите младежки организации бяха обсъдени екологични инициативи и практики, проведен бе екопоход сред природата. 

На 18 юли 2001 г. организирахме среща с лидери на младежки организации в Разград. На нея беше подготвена 
програмата и очакванията от семинар “Младежки инициативи”. Като цели на семинара бяха идентифицирани: анализ на 
проблемите на младежките организации; запознаване с Европейската харта; институционализиране на длъжността “Младежки 
делегат” в местните власти; създаване и задълбочаване на контакти и обмен на информация. 

Важна стъпка към обединяване на младите хора бе семинара “Младежки инициативи”, който се проведе в местноста 
“Пчелина на 21.07.2001 г. Работата му беше естествено продължение на приетата декларация на кръглата маса “Младежки 
измерения” за създаване на младежка асоциация в града. Идеята бе обединяване на усилията на различни младежки 
организации и излъчване на “Младежки делегат”, който да я представлява пред местните и регионални власти. Като резултат 
бе постигнато съгласие между младежки организации от Разград за създаване на Асоциация на младежките организации. 

Готовност да се присъединят в учредяването на Асоциацията изразиха и Градски Ученически Парламент, Градски 
Младежки съвет и Младежки съюз на демократичните сили. По-късно в процеса се включиха и Младежки съюз на 
Демократическата партия, Клуб на приятелите на УНИЦЕФ - Разград, Младежка асоциация за регионално развитие, Евролява 
младежка асоциация, Младежко движение за права и свободи. Подготви се проект на документите за учредяване и 
регистрация на Сдружение “Асоциация на младежките организации в Разград”. 

Заключителният етап по създаването на новата организация бе планиран на работната среща, проведена в края на месец 
август край Варна. Учредителното събрание на Асоциацията на младежките организации в Разград се проведе на 3 октомври 
2001 г. 

На 7, 8 и 9 септември 2001 бе организиран тренинг “Работа в екип” в местността “Пчелина” край Разград. Целта на 
тренинга бе: да се дефинират - цел, проблеми и задачи на екипната работа в “Младежки Форум 2001” и Управителния Съвет и 
да се предложат начини за тяхното осъществяване или разрешаване. 

Проведените пресконференции по проекта популяризираха дейността на двете младежки организации, проблемите на 
младите хора и възможностите за сътрудничество между тях. Наши партньори са местните медии - вестник “Екип 7”, ТОП 
телевизия, кабелна телевизия “Евроком” - Разград, кабелна телевизия “Ден - Разград” и радио “Оберон (106FM). 



Публикациите от досегашните дейности показват позитивната нагласа на местните средства за масова информация, които се 
явяват посредник между местната власт и младите хора, като осигуряват обмяна на информация между тях.  

За популяризирането на проекта голяма заслуга има радиопредаването “Един час по никое време”, което се 
осъществяваше повече от три години по радио “Оберон”. Проектът стартира с рекламна кампания на проект “Дайте Шанс” и на 
донорските организации във всяко едно предаване. Представени бяха и нашите партньори от Сръбско Сараево и град  Ливно.  

Целта на постоянното ефирно присъствие на организацията, името на проекта и на донорските организации е да се 
информират обществото, институциите и ключовите фигури за инициативата на младите хора от Разград. Гарантиран успех бе 
и приемането на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, което бе насочено към 
засилване участието на младите хора в местното самоуправление.  

Създаването на обща уебстраница съвместно с IDIS гарантира взаимното доверие между двете организации и признаване 
на ценностите и целите на другите. 

Изготвена бе информационна брошура за популяризиране на проекта и организацията. Отпечатана бе като приложение 
Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите.  

Подредихме фото-изложба “Hello Bosnia”. Победителят в нея - Деян Томов, бе включен в екипа, който посети Босна и 
Херцеговина. Изложбата беше представена в документалния филм “Hello Bosnia” по местните кабелни телевизии. С 
произведенията си младите хора от Разград изпратиха своя поздрав към връстниците си от Босна и Херцеговина. 

На организирания летен лагер-тренинг в курорта Царево, в продължение на 10 дни, младите хора наред със забавленията 
провеждаха работни сесии, на които подготвиха два проекта и четвърти брой на “Вестник БЕЗ име”.  

Проект “Гражданска група за екологични инициативи” 
Цел на проекта бе повишаване на обществената активност при решаване на проблемите на околната среда. Осигуряване 

на достъп до информация за състоянието на околната среда на различни обществени групи и насърчаване за работа в 
партньорство. 

В началото на месец юни се проведоха работни срещи за определяне на задълженията в екипа и участниците. Младежите 
разработиха план на дейностите, предвидени по проекта за първи и втори месец.  

На 27.06.2001г. беше организирана пресконференция, на която младите хора от организацията представиха новия проект, 
по който работят. След медийното представяне, желание за сътрудничество и съвместни дейности с “Младежки Форум 2001” 
заявиха представители на ХЕИ - Разград, Колеж по биотехнологии, Регионален клуб на еколозите и биолозите в града.  

В периода 27.06 – 29.06.2001 г. шест групи младежи проведоха анкета в Разград. Групи от по трима доброволци задаваха 
въпроси на произволно избрани граждани. В началото на месец юли младежи от организацията проведоха телефонно 
допитване. Цел на анкетата беше събиране на информация за екологичната обстановка в град Разград. Телефонното 
проучване засягаше въпросите за чистотата на града. 

На 20.07.2001 г. в хотелски комплекс “Балканфарма”, Гражданско движение “Младежки Форум 2001” организира тренинг 
“Гражданска група за екологични инициативи”. 

По време на работните сесии в лагер-тренинга, 40 младежи и консултанти на организацията, работиха по предстоящи 
дейности, включени в проекта: акция за събиране на отпадъчна хартия и организиране на младежка дискотека. 

Проведоха се три заседания на “Гражданска група за екологични инициативи”, на които се обобщаваше работата по 
проекта, постигнатите цели и проведените инициативи. Проведохме общо три  акции съвместно с активни граждани за 
опазване на околната среда в гр. Разград. 

 На 26.09.2001 г. “Младежки Форум 2001” проведе среща с г-н Иън Лък, Директор по развитие на персонала на YMCA Блу 
Ридж Асембли. Младежите от организацията разказаха на г-н Лък за своята работа по проект “Гражданска група за 
екологични инициативи” 

От края на месец октомври до средата на ноември бе обявен конкурс “Аз рисувам моя чист град” в училищата в гр. 
Разград. В офиса на “Младежки Форум 2001” постъпиха над 50 рисунки на деца от три възрастови групи. 

След завършване на проект “Гражданска група за екологични инициативи” бяха обсъдени варианти за по-нататъшната 
дейност на Групата и Съвета. Като резултат бе създадена нова неправителствена организация Сдружение “Устойчиво 
развитие”. За председател на Управителния съвет бе избрана Снежана Русева, начален учител в ОУ “Отец Паисий”. 

Проект  “Вестник БЕЗ име” 

       Цел на проекта бе информирането на млади хора от България и Босна и Херцеговина за съществуващите културни и 
обществени проблеми и създаване на конкретни форми за решаването им, чрез изграждане на модел за толерантно 
поведение, разбирателство, състрадание и отговорност. Използване на популярната форма за медийно въздействие чрез 
издаването на младежки вестник. 



Издаването на младежки “Вестник БЕЗ име” е добра възможност за лични изяви и подобряване на сътрудничеството между 
трите младежки организации. Така младите хора участват активно в подготовката и реализирането на дейностите по оценка 
на потребностите. 

Проектът бе реализиран от месец март до месец май 2001 г. В него участваха млади хора от 14 до 21 години.  

Проект “Социална адаптация и ресоциализация 

на млади правонарушители от гр. Разград” 

 На 17.09.2001 г. бе подписан договор между  Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” и посолството на Канада в 
Букурещ  за  финансиране на проект “Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители от Разград”. 

Основната задача на проекта е интегриране и приобщаване към обществото на отхвърлените и изолирани млади хора с 
противообществени прояви на възраст от 13 до 18 години от град Разград и село Стражец. Форумът е място за провеждане на 
срещи с децата от целевата група. Нашата задача е да общуваме с връстници, да установим сходство на интересите и 
проблемите на възрастта; да създадем траен интерес към научаване на нови неща чрез различни методи на общуване: работа 
с компютри, изучаване на английски език; възстановяване на интереса на децата и младежите към образованието – 
завръщане в училище; включване в дейности, в които те самите активно да се изявяват – работа в група, участие в 
общественополезни дейности и т.н. 

На пресконференция за представяне на проект “Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители от 
Разград” обществеността беше запозната с целите на проекта. Празнувахме заедно празника Шекер Байрям, с участие на 30 
младежи и сътрудници от Гражданско Движение “Младеки Форум 2001”, журналисти и гости.  

В офиса на БСЧИГП – клуб Разград беше организиран Благотворителен коледен карнавал, на който беше събрана сума от 
70 лв. Идеята на младежите беше събраните пари да се използват за закупуването на лакомства и дребни сладки за младите 
правонарушители от гр. Разград и село Стражец.  

Благотворителния коледен карнавал имаше по-различен характер от направените до този момент. Момичетата и 
момчетата от “Младежки Форум 2001” изненадаха и зарадваха с подаръци своите нови приятели от целевите групи по 
проектите “Общество приятели” и “Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители от Разград” по случай 
коледните и новогодишни празници.  

Проект “Общество Приятели” 

В рамките на проекта се осъществи създаване на смесена работна група по реализацията на проекта с участието на 
представители на българския, турския и ромския етнос; среща с психолог, социален работник, педагог и здравословна 
лекция; провеждане на среща с лидерите на общността и обсъждане на проблеми с основните цели на проекта; провеждане 
на работна среща  на “Младежки Форум 2001” с целевата група; междукултурен обмен; провеждане на конкурс-есе на тема 
“Какво знаем за ромите”; стимулиране на посещаемостта на учебни часове и връщане в училище; обмяна на информация 
относно спецификите на бита и културата на различните етнически групи, живеещи на територията на града и околните села; 
материали за запознаване на обществото със специфичния бит и култура на малцинствените групи; съвместно гледане на 
филми в офиса на БСЧИГП в гр. Разград с целевата група и членовете на “Младежки Форум 2001”; хепънинги, купони, 
партита; летен лагер–тренинг. 

Проведоха се работни срещи на Гражданско Движение  “Младежки Форум 2001” с целевата група – обучителни курсове 
според нуждите на всеки един от младежите от целевата група (елементарна езикова култура и начална компютърна 
грамотност). Съвместно празнувахме мюсюлманския празник Шекер Байрям.  

 Нашите успехи: 

С работните посещения в Сръбско Сараево стартира сътрудничество между доброволци от двете организации в България и 
Босна и Херцеговина, което бе основна цел на проекта “Дайте Шанс”. Младите хора се запознаха с живота в тази страна, с 
етническите отношения в района на Сараево. Негово Превъзходителство Георги Юруков – Посланик на България в Босна и 
Херцеговина прие групата от “Младежки Форум 2001”. На 18.07.2001 г. Деница Цонева, Деян Томов, Нора Бобчева и Стоян 
Коев с ръководител на групата Георги Милков заминаха на второ работно посещение в Босна и Херцеговина. Осъществиха 
поредица от срещи с младежки организации от град Ливно.

По време на пътуването бе заснет документален филм, който бе излъчен на 3 септември 2001 г. по местните кабелни 
телевизии и бе посрещнат с интерес от местната общественост.  

Основна цел на проекта беше обсъждането на проблемите в етническите райони на двете държави между младите хора. 
Семинарът “Младите хора, религията и европейското бъдеще” имаше задача да насочи вниманието към подобряване  живота 
на малцинствените групи и на младите хора в райони със смесен етнически състав. Наши партньори станаха и ИМКА – 
Габрово, които участваха активно в работата на кръглата маса “Младежки измерения” през месец април 2001 г.  

Партньорството на “Младежки Форум 2001”, Градски Младежки Съвет и Градски Ученически Парламент – Разград повиши 
взаимното доверие и подпомогна организационното укрепване на движението.  

Участието на Сузан Акифова в обучение в гр. Сараево бе заслужено признание за нарастналия капацитет и авторитет на 
организацията. През целият период на проект “Дайте шанс” всички младежи бяха обучавани в тренинги, семинари, работни 



срещи, сесии, игри. Част от тях участваха в тренинги на нашите партньори ИМКА – Габрово. Младите хора придобиха умения 
да изготвят проекти – на лагер-тренинг в Царево бяха изготвени два нови. 

С нашето активно участие в началото на месец май 2001 г. бе определен първият носител на наградата за Европейски 
принос в развитието на младежките общности. Янко Тодоров е възпитаник на ГПЧЕ “Екзарх Йосиф” и в момента е студент по 
физика във Франция, участвал в създаването на 14 компютърни лаборатории в страната. 

Организирахме за първи път в Разград конкурса “Европейско междучасие 2001”. Наградени бяха 3 училища. Премийната 
награда от 100 лв. бе връчена на Дома за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи “Лудогорие” от Исперих, които са 
наши партньори.  

 Чрез дейностите по проектите постигнахме по-голяма прозрачност и публичност на взаимоотношенията с 
местните власти. По наше предложение Общинският съвет в Разград прие принципите на Европейската харта за 
участие на младите хора в живота на общините и регионите. В началото на месец октомври 2001 г. след поредица 
от срещи за лобиране бе създадена Асоциация на младежките организации.  
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