Годишен отчет 2002 г.
Сдружение “Младежки Форум 2001” приключи една успешна година. През изминалата 2002 доброволците и членовете
реализираха важна част от целите на организацията. Приоритет при осъществяването им бе спазване на човешките права на
младите хора на град Разград и гражданите от различен етнически произход, развитие на толерантността и разбирателството.
Придобиване на способности за развитие на капацитета на младежите от различните етнически групи чрез обучение, обмен на
идеи и информация. Подобряване на сътрудничеството c Областния управител на гр. Разград г-н Бехчет Сюлейман, кмета на
гр. Разград г-н Венелин Узунов, Началника на Инспектора по образование на Министерство на образованието и науката,
печатни и електронни медии, образователни институции и неправителствени организации.

През 2002г. “Младежки Форум 2001” постигна успех чрез:
•
Реализация на проект “Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители”, финансиран от Canada
Fund for Local Initiatives, Канадското посолство в Румъния.
•
Успешно реализиран проект “Общество приятели”, финансиран от Фондация “Отворено общество”, ноември 2001 –
декември 2002 г.
•
Проект “Рампа за ролери и скейтборд с графити за младите хора на Разград”, финансиран от Schuler Helfen Leben,
Германия, програма Between the Lines – м. Август 2002 г.
•

Успешно лобира за реализиране на проект “Младежки делегат”, финансиран от ИМКА Габрово – юни-август 2002 г.

•
Стартира проект “Красив Разград – Европейски град”, финансиран от Регионален Екологичен център за Централна и
Източна Европа – декември 2002 г. - ноември 2003 г., в партньорство с местната власт на град Разград.
•

Кръгла маса за институционализиране на младежки делегат в местните власти в Разград – октомври 2002.

•

Образователен лагер в Равда - месец август 2002 г.

•

Участие в семинар “Управление и отчитане на младежки проекти”- Март 2002 г.

•

Младежка конференция Югоизточна Европейска Младежка Мрежа (SEEYN) - ноември 2002 г., Охрид, Македония.

•
Участие в международен младежки семинар по програма Youth@NET - Сараево, Босна и Херцеговина, февруари
2002 г.
•

Участие в Мултинационален тренинг за лидерство в YMCA Blue Ridge Assembly, NC, USA.

•
Участие във Втора национална среща на Младежки форум, организирана от Отдела за социално развитие на
Програмата за развитие на Организацията на Обединените Нации в България – октомври 2002 г.
•
Участие в Партньорска среща, организирана от Фондация “Католически служби за помощ - България” през месец
октомври 2002 г. в гр. София.
•

Участие в тест SLEP по програма SEEYLI – Асоциация “Дебати” гр. Пловдив – декември 2002 г.

•

Актуализиране Уебстраницата на “Младежки Форум 2001” – http://yf2001.hit.bg

Проект “Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители от гр. Разград”
През 2002 г. реализирахме по-голямата част от проект “Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители
от Разград, финансиран от Посолството на Канада в Букурещ. Той приключи в края на месец септември 2002 г.
Идеята на проекта бе младите хора от град Разград и село Стражец, които не посещават училище и са с
противообществени прояви да се научат да мислят, да се създаде у тях един позитивен модел на поведение. Според
експертите социолози, психолози и органите на реда, при тях това поведение липсва, защото са отхвърлени от периферията
на обществото.
На специална среща в Разград в края на месец февруари 2002 г. това мнение бе споделено и със съветник Денис Провост
и Даниела Топирцеану – Програмен служител от Канадското посолство в Румъния. В срещата участваха деца от целевата
група, членове на “Младежки Форум 2001”, представители на Детска педагогическа стая, Отдела за закрила на детето в
Общинска служба “Социално подпомагане”, журналисти. Господин Провост изрази задоволството си от работата с децата по
проекта и оцени положително постигнатите резултати.
С подкрепата на Детска педагогическа стая – РПУ – гр. Разград; Регионален инспекторат на МОН; Общинска служба
“Социално подпомагане” - Отдел “Закрила на детето” и Областна служба “Социално подпомагане” постигнахме успешни
резултати при осъществяването на проекта.

Целева група на проект бе сформирана със съдействието на инспектори от Детска педагогическа стая в МВР – Разград и
Общинска служба “Социално подпомагане” и сътрудници по проекта. След проучване на индивидуалните качества на всяко
едно от децата бяха сформирани работни групи. По време на работните срещи младежите от организацията обучаваха своите
връстници за работа с компютри и интернет, езикова култура, начални знания по английски език.
Младежите от “Младежки Форум 2001” ангажираха децата от целевата група с интересни и общественополезни за тях
дейности. Чрез тях те се мотивираха да спазват обществения ред и морал. Противообществените им прояви в началото на
проекта не бяха приключили, но впоследствие намаляха. Голяма част от младежите подражаваха на доброволците от
“Младежки Форум 2001” в разнообразните дейности по проекта. Обучението на връстници от връстници създаде сходство на
интересите и проблемите, които са характерни за тази възраст. Възстанови се интереса на децата и младежите към
образование и квалификация – завръщане в училище. Показано им бе, че да се учи е забавно и интересно. Организирани
бяха посещенията на филми, пикници и хепънинги с много образователни игри, представления и танци.
Най-интересната част при реализиране на проекта бе лагер–тренинг в местността Пчелина през месец юли 2002 г. На
откриването присъстваха представители на всички местни медии – в-к “Гледища”, в-к “ЕКИП 7”, кабелните телевизии “ДЕН” и
“Евроком”, репортери от радио “Шумен” и Българско Национално радио. Кратко представяне на проекта и целта на лагера
прочете съдия Вергиния Мичева - Русева – заместник председател на Сдружение “Младежки Форум 2001”.
Най-забавната вечер бе карнавалът бал с маски. При подготовката му младежите от “Младежки Форум 2001” и децата от
целевата група работиха с желание в един екип. Чувстваха, че са обичани и желани. Проведохме много интересни и забавни
игри, например “Кой ще изяде първи киселото мляко от купичката със завързани очи?”. Надпреварата бе много оспорвана, но
в края на играта компетентно жури обяви победител.
В края на лагера “Пчелина” децата от целевата група и младежите от “Младежки Форум 2001” си тръгнаха тъжни, защото
според тях времето прекарано заедно е било твърде кратко.
Проект “Общество приятели”
По-голямата част от проект “Общество приятели” реализирахме през 2002 г., финансиран от Фондация “Отворено
Общество” гр. София.
Основен приоритет в проекта бяха обучителните курсове по български език, английски език, начална компютърна
грамотност и работа в Интернет.
Целевата група сформирахме със съдействие на инспекторите от Детска Педагогическа Стая, Отдел “Закрила на детето” в
Общинска служба “Социално подпомагане”. Младежите от целевата група бяха от различен етнически произход, като
преобладаваха представители на ромска и турска етническа група.
Организирахме много работни срещи, на които младежите се срещнаха с лидери на общността. В тях участваха и
ръководителят на Областна служба “Социално Подпомагане”, екипа по проекта, инспектор от Детска педагогическа стая,
психолог и началник-отдел “Защита на детето” в Общинска служба “Социално Подпомагане”. Младежите имаха шанса на
работните срещи да се консултират с психолог, социален работник и педагог. През консултативният процес
разрешавахме казуси, като вземахме за пример житейски проблеми (любовта, образованието и приятелството). В процеса на
работа премахнахме стените и бариерите, които бяха издигнати в резултат на неразбирането ни към проблемите на другите
етноси – турци и цигани.
Организирахме образователни посещения в обществени институции. Посетихме Разградски Районен Съд, Общинска
администрация, Областна администрация и Бюрото по труда – Разград, както и заседание на Общински съвет - Разград.
Осъществихме обучителните курсове по компютърна грамотност - младежите придобиха умения за работа с
текстообработващите програми Word и Excel. При обучението за работа в Internet – среда преимущество имаха основните
услуги, които предоставя тази мрежа: електронна поща (e-mail) – изпращане и получаване на електронна поща; web (www)
– за търсене на полезна информация; чат – срещнаха се с хора, с които имат сходни интереси и си “бъбрят” на живо, като си
изпращат мигновени съобщения.
Възродихме българските традиции и обичаи и се запознахме с традициите на другите етнически общности – роми и турци.
Проведохме заедно празниците Шекер Байрям, Курбан Байрям, Баба Марта, Сирни Заговезни, Чая Шукария, Лазаровден и
Великден.
Изживяхме едно шеметно лято в Национален детски комплекс Равда през месец август 2002 г. Преди обяд се препичахме
на горещия пясък, следобед се образовахме, а вечер се забавлявахме. Научихме се как се разработват успешни проекти, как
да работим ефективно в екип, запознахме се със системата за стимулиране на доброволците в организацията. Разработвахме
примерни проекти, изготвяхме резюмета и препоръки. Анализирахме ситуации, които да подобрят работата на организацията.
Подготвяхме сценарии за организиране на различни вечери в лагера.
По време на образователния лагер доказахме безспорно, че сме и добри спортисти. Участвахме в две състезания по
плажен футбол и волейбол. В тях участваха отбори от 20 младежки групи от страната и чужбина, но нашите момчета не ни
изложиха и заеха първите места.
Впечатлихме много млади хора с уменията си да се сливаме с ритъма на музиката и да се вживяваме в различни роли –
Бал с маски, Нептуниада, Карнавал и Вечер на талантите. Незабравимо бе преживяването в дискотека “Мания” в Слънчев
бряг, където бяха Слави Трифонов, Йордан Лечков и Любо Ганев. Много младежи успяха да получат автографи и се снимаха
за спомен с тях. През тези десет дни създадохме прекрасни приятелства и възродихме българо-съветската дружба. Това бяха
незабравими страхотни моменти за всички.
Вестник БЕЗ име

“Вестник Без име” е собствено печатно издание на “Младежки Форум 2001”. Първият брой бе отпечатан през ноември
1999 г. и всеки брой се издава в рамките на текущ проект. “Този вестник е едно занимание за умовете нa младите хора,
което ще развива и усъвършенства това умение. Надяваме се, че вестникът ще е отдушник за критицизма,
възгледите и творчеството на младежта, от който те така се нуждаят.“ (“Вестник Без име”, бр.1)
В пети брой на “Вестник Без име” се съдържа полезна информация за реализирания проект “Общество приятели”,
поздравително писмо от Венелин Узунов - кмет на Разград, снимки, предоставяне резултатите от образователния лагер в
Равда; доклади за проекта и отчети за срещи, вицове, стихове; забавни sms-и, забавни номинации 2001 на Академия
“Младежки Форум 2001”, статия за успешно партньорство с Общинска Администрация в Разград.
Вестникът е важна част от маркетинговата стратегия на нашата организация. Поддържаме актуализирана база данни с
имена на ключови личности и институции от област Разград и България, на които предоставяме информационни материали.
“Вестник Без име” разпространяваме в образователните институции в Разград, сред младите хора на Разград и техните
родители. Вестникът създава условия за дискусии в младежките общности, родители и учителската гилдия.
Във “Вестник Без име” ние представяме нашите успехи, планове и важни младежки проблеми в достъпна форма. Той е
отворено пространство за изява на млади таланти и споделяне на преживени интересни ситуации.
Проект “Младежки Делегат”
В периода от август – септември 2002 г. реализирахме проект “Младежки делегат” - финансиран от Младежко
Християнско Движение ИМКА гр. Габрово. Стратегически партньор при реализиране на проекта бе Асоциацията на
Младежките Организации гр. Разград.
Целта на проекта бе установяване на трайно партньорство между младежките организации в Разград и местните власти
чрез лобиране за персонално представителство и институционализиране на младежки делегат в администрацията. Избор на
Работната група за подготвяне избор на младежки делегат в Разград.
Проект “Младежки делегат” стартира с представяне на проекта на пресконференция пред местните медии: Кабелна
телевизия “Евроком”, Кабелна телевизия “ДЕН – Разград”, ТОП- Телевизия, вестник “ЕКИП 7” и вестник “Гледища”. Чрез
медиите младежите от Гражданско Движение”Младежки Форум 2001” популяризираха своите идеи и цели, получиха подкрепа
от много млади хора в града и други младежки неправителствени организации.
През месец юли 2002г. бе проучено мнението на младите хора чрез анкета за необходимостта от институционализиране на
Младежки делегат в местната власт. В нея участваха 110 младежи на възраст между 13 и 35 години от град Разград.
Организирахме четири работни срещи с младежки неправителствени организации. По време на консултативния процес
запознахме младите хора с проект “Младежки делегат”. На срещите обсъждахме алтернативни форми за запълване на
свободното време, чрез участие в интересни и разнообразни дейности. Всички подкрепиха идеята, че свободното време на
младите хора може да бъде използвано ефективно само чрез съдействието и взаимното партньорство с местните власти.
Създадохме Работна група от 15 младежи – доброволци от Асоциацията на Младежките Организации и други младежки
неправителствени организации, която изработи Стандарти за избор и Кодекс на младежкия делегат в местната власт.
С помощта на консултанти лобирахме сред местните власти – общинската администрация, кмета и общинските съветници
за институционализиране на Младежки делегат. Проведохме срещи с много представители на местната власт и ги запознахме
с целта и идеята на проекта “Младежки делегат”. Заедно с тях обсъдихме съвместната си работа в бъдеще. По покана на г-жа
Добринка Монева – председател на Общинския Съвет присъствахме на тържествена сесия на Общинския съвет. Приветствахме
общинските съветници и кмета на гр. Разград по случай Празника на Българските Общини. Като част от проекта
организирахме кръгла маса “Младежки представител в местната власт”. В нея участваха 19 общински съветника,
представители на младежки организации, групи и движения в община Разград, местни власти, ключови фигури, медии.
Представихме Стандарти за избор и Кодекс на младежкия делегат в местната власт. Дискутирахме институционализирането на
Младежки делегат в местната власт.
Резултати от проект “Младежки делегат” са: Постигане на съгласие между младежката общност и местните власти за
необходимостта от партньорство и сътрудничество. Създаване на Работната група за подготвяне избор на младежки делегат в
Разград, която изготви “Кодекс на Младежки делегат”, “Стандарти за избор на Младежки делегат”.
Проект “Рампа за ролери и скейборт”
Проект “Рампа за ролери и скейборт” бе реализиран успешно с дарение от Schuler Helfen Leben, Германия, програма
Between the Lines – м. Август 2002 г.
Целта на проекта бе се сформира клуб за екстремни спортове. Да се построи мултифункционална платформа рампа за
ролери и скейборд в гр. Разград, където младите хора свободно да се забавляват и спортуват свободно екстремни спортове.
По предложение на Общинската администрация бе избрано най-подходящото място. Рампата бе открита в двора на ОУ
“Никола Икономов” през месец юли 2002г. с участието на местните медии.
Проект “Красив Разград – Европейски град”
В началото на месец декември 2002 г. стартира проект “Красив Разград – Европейски град”, финансиран от Регионален
Екологичен център за Централна и Източна Европа в партньорство с местната власт на град Разград.
Цел на проектa е младите хора от град Разград да мобилизират, граждански групи и местни власти за осъществяване на
граждански екологични инициативи и кампании, осъществяване на граждански контрол върху състоянието и опазването на

околната среда в град Разград. Да се подобрят качеството на околната среда чрез екологично образование и култура на
младите хора в град Разград и региона.
Основните дейности по проекта са: Еко-патрул и Зоо-патрул. Издаване на приложение към местен вестник. Разделно
събиране на отпадъци съвместно с Община Разград в два пилотни обекта – детска градина и основно училище в гр. Разград.
Съвместна инициатива с Община Разград в програма “Еко-лято 2003” на Община Разград. Изложба на екологична тема.
Проучване на екологични проблеми в региона свързани със замърсяването на въздуха водата и почвата. Туристически поход с
пътни знаци - еко-поход до местността “Малкия Юг” – “Пчелина”. Конкурс за съчинение на тема "Моят роден град - чист и
красив". Екокупон "Дайте шанс на природата". Залесяване на 20 дръвчета в жилищни зони на гр. Разград. Кампании за
почистване на околоблоковите и жилищни пространства. Почистване на пустеещи места и превръщането им в малки зелени
градинки. Почистване на училището, парка, детските площадки, коритото на река Бели Лом. Конкурс за есе: ”Моят живот
преди, сега, след 10 години”. Обществен форум по проблемите на опазване на околната среда. Отбелязване Деня на Земята –
22 април и участие в Седмицата за хигиенизиране на гр. Разград, организирана от Община Разград. Отганизиране на
Екопанаир. Съвместно провеждане на Кампания "Бонбони за смет". Кампания "Лист по лист".
На 5.12.2002 г. По покана на г-жа Станка Ангелова, заместник кмет, доброволците Анета Цанкова и Петър Методиев
представиха на пресконференция в Община Разград стартирането на проект “Красив Разград – Европейски град”.
Конференция на Югоизточна Европейска Младежка Мрежа
(SEEYN Conference)
След участие в конкурс за подбор Георги Милков бе одобрен да участва в Конференция на Югоизточна Европейска
Младежка мрежа през ноември 2002 г. в Охрид, Македония. Целта на Форума Югоизточна Европейска Младежка мрежа
(SEEYN) в Охрид бе да събере младежки организации, работещи по темите, защита на работните лагери и доброволческия
обмен.
Намерението на конференцията бе да стимулира разбирателство между младите хора и организациите от различните
сектори от Югоизточна Европа, занимаващи се с доброволчество (работните лагери и доброволческия обмен). Тези сфери
формират основата на дейностите на Югоизточна Европейска Младежка Мрежа (SEEYN). Участващите организации бяха
поканени да развият инициативи за разбирателство, дейности и партньорство по време на двудневната конференцията.
Всички членове на Югоизточна Европейска Младежка мрежа (SEEYN) бяха представени заедно с тридесет други младежки
организации, както и от Холандия, Белгия, Дания, FRESTA, и група други международни организации, работещи с млади хора
в региона. Конференцията допринесе за информационен форум с цел обмен и изграждане на партньорство.
Мултинационален тренинг за лидерство в YMCA Blue Ridge Assembly, NC, USA.
През годината осем млади хора от Разград имаха възможност да участват в тренинг в Съединените Американски Щати като
резултат от споразумение за сътрудничество, конференция Открития 2001 и след продължителен престой на Георги Милков в
YMCA Blue Ridge Assembly, NC, USA. През лято 2002 участваха: Явор Ганев и Георги Калоянов, членове на Управителния Съвет
на организацията, Силвия Герчева – член на “Младежки Форум 2001”, Иван Иванов и Пламена Александрова, консултанти в
организацията.
Международен семинар по програма Youth@NET
След участие в конкурс Нора Бобчева – председател на Младежнкия съвет и Георги Милков – председател на
Управителния съвет бяха одобрени да участват в международен семинар по програма Youth@NET, в Сараево, Босна и
Херцеговина края на месец февруари 2002 г. В семинара участваха млади хора от неправителствени организации от страните
в Югоизточна Европа - България, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Албания, Хърватия, както и
участници от Австрия, Германия и Великобритания.
Целта на семинара бе да се идентифицират и дискутират общите проблеми на младите хора в страните от Южна Европа.
Разрешаването на проблемите в тези страни бе приоритет на форума. Представителите на Гражданско Движение “Младежки
Форум 2001” намериха подходящи партньори сред участниците – представители от Черна гора, Босна и Херцеговина,
Германия и Великобритания. Възникнаха идеи за осъществяване на конкретни съвместни проекти. Участниците в семинара
представиха своите организации пред своите приятели от другите страни, както и възможности за финансиране. Участниците
от “Младежки Форум 2001” актуализираха своите знания с полезна информация за евентуални донори, техните изисквания и
възможности. Всички участници посетиха местното студентско радио, където се запознаха с интересни моменти от живота на
младите хора в Босна и Херцеговина.
Образователен лагер тренинг за придобиване
на умения за водене на дебат
През месец юли 2002 г. в Ставрос, Гърция се проведе образователен лагер за придобиване на лидерски умения, в който
участва Стоян Коев, член на “Младежки Форум 2001”. В лагера участваха 23 човека на възраст от 14 до 18 години, като
групата от Разград бе от 9 човека. За осемте дни престой бе сформирана група от младежи, които придобиха умения за
водене на дебати и в последният ден се организира дебат “Децата и тяхното право на мнение”. Лагерът бе организиран от
национална асоциация “Дебати” и “Уницеф” България. Участниците бяха от Плевен, София, Разград, Русе и Радомир. Всички
младежи придобиха умения за водене на дебати и създадоха много приятелски контакти. Разделиха се с обещанието да
комуникират помежду си и да се видят на същия летен лагер следващата година.
Програма Югоизточен Младежки Институт за Лидерство (SEEYLI)
Програма Югоизточен Младежки Институт за Лидерство ще организира лагер – тренинг в САЩ с продължителност четири
седмици, чрез който да подготви младежи от цяла Европа в лидерски умения. В лагера участват младежи издържали успешно
SLEEP тест.

По програма SEEYLI със сътрудничеството на асоциация “Дебати” гр. Пловдив на 19 декември 2002 г. бе организиран SLEP
тест, в който участваха седем членове и доброволци от организацията. В края на месец декември Найден Цонев и Виржиния
Лекова получиха положителен резултат от проведения тест. Те ще представляват “Младежки Форум 2001” в тридневния
подготвителен лагер, който се организира през януари 2003 г.

Семинар “Управление и отчитане на младежки проекти”
В края на месец март 2002 г. ИМКА Габрово организира обучителен семинар “Управление и отчитане на младежки
проекти” в местността Узана край Габрово. В него участваха: ИМКА – Габрово, ИМКА – София, ИМКА – Пловдив, ИМКА –
Разград, ИМКА – Скопие, ИМКА – Битола, Клуб “Млад оптимист”, Клуб “Млад журналист”, Клуб “Приятели за всички”,
Инициативна група ИМКА – Стара Загора, Скаутска организация “Свети Георги”, Младежки център – Златоград. Нора Бобчева
и Светлана Горчева участваха като представители на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”.
Целта на семинара, осъществените проекти и дейности по програмата “ИМКА – Старт 2000” бяха: пътуваща екологична
изложба “Човек-природа”, проект “От мен за мен”, Информационен бюлетин на ИМКА – Габрово, проект “МММ”, Ученически
информационен офис в Национална Априлска гимназия, Световен ден на младежката активност (СДМА), ИМКА – женска
инициатива и “Вестник БЕЗ Име”, на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”.
Участвахме в работна сесия “Подготовка и проект за младежка инициатива” и бе дискутиран проблема за финансиране на
проекти и донорство. Представена бе идеята за Световния ден на младежката активност и инициативите, свързани с него.
Дискусията продължи с разделяне на работни групи, които обмисляха идеи за инициативи, свързани с предсоящото събитие.
Обучителната част продължи с лекция по осъществяване и управление на проект и проблемите, които се срещат при
реализацията му. След приключването на сесията част от участниците сформираха фокус-група с водещ Венцеслав Козарев.
Тема на разговора бе изготвяне на сборник, включваща обсъжданите теми на семинара.
Осъществихме много полезни контакти, които са основа за съвместни инициативи и проекти на местно и международно
ниво.

Втора национална среща на Младежки Форум
В началото на месец октомври 2002 г. край София се състоя Втората национална среща на Младежки форум,
организирана от Отдела за социално развитие на Програмата за развитие на Организацията на Обединените Нации в България
(ПРООН). В нея участваха Нора Бобчева и Стоян Коев.
Основната идея на Форума бе да се направи равносметка за изминалата година и половина от първата среща. Целта бе да
се види какви са общите младежки възможности и да се достигнем до разработване на проекти за конкретни младежки
програми.
Експерти от ПРООН фасилитираха малки работни групи. Трудностите, които групата отбеляза като пречка за успеха, са
смяната на правителството, липсата на координация межди институциите, младежката политика на правителството.
В сферата на здравеопазването се наблюдава безотговорност и липса на лекарски персонал в училищата и
еднопосочност в кампаниите към тютюнопушенето, СПИН-а и сексуалното здраве и предимно към етническите малцинства. На
важните проблеми не се отдава необходимото внимание. В областта на образованието се наблюдават: формализация на
образованието, липса на контрол върху образователния процес, разхищение на средства при създаването на учебници,
консервативни методи на обучение, дискриминация и лоша материална база. Проблемите в сферата на трудовата заетост са:
изтичане на квалифицирани кадри и отношенията между работодателите и младите хора. Установихме, че по повече от
набелязаните преди проблеми не е работено и няма положителен резултат.
Отдела за Социално развитие към ООН пое отговорност за намиране на донори за финансиране на мащабни проекти,
изготвени от участниците във форума.
Партньорска среща, организирана от Фондация “Католически служби за помощ - България”
През месец октомври 2002 г в гр. София се състоя партньорска среща, организирана от Фондация “Католически служби за
помощ / България”. В срещата участваха от Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”: Найден Цонев, Сузан Акифова,
Тодор Костадинов. Участници в партньорската среща бяха още 13 представители на: Red House, Фондация “Млада България”,
Държаваната Агенция за закрила на детето, Дружество на клубовете на ООН, Общество за фолклор в Югоизточна Европа,
Фондация “Работилница за граждански инициативи”, Фондация “Католически служби за помощ - България”, Програма Младеж,
Асоциация “Дебати”, Център за образование и демокрация Пловдив, Младежки Образователен център “Алтернативи” от
Благоевград, Junior Achievement и Национален Исторически Музей.
Проект "Регионална междуучилищна инициатива" е финансиран от Бюрото за Образование и културни връзки на
Държавния департамент на САЩ и фондация "Католически служби за помощ".
На форума бяха представени участниците, дейността на организациите и проект "Регионална междуучилищна
инициатива". Срещата имаше за цел обсъждане на проблемите и възможностите, свързани с образованието и развитието на
младите хора в България. След проучване “Гласът на младите” основните проблеми сред младите хора в страната са:
-

Финансови затруднения

-

Висок процент безработица

-

Липса на алтернативи за развитие

Липса на ясна връзка между предлаганото в рамките на образователните система и реалните изисквания на
работния пазар.
-

Липса на ясна визия за бъдещето и бъдещите перспективи.

Представяне дейността на “Младежки форум 2001”
През 2002г. са публикувани тридесет и пет отделни печатни материала и цяла страница с интервю за дейността на
организацията. Представени са информационни материали за реализирането на проекти, семинари, програми, кръгли маси и
др. Издаден е пети брой на “Вестник без име” в тираж 1200 броя.
По проект “Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители” бяха публикувани седемнадесет статии в
местните вестници, бяха излъчени репортажи в местните кабелни телевизии за участие на децата от целевата група при
участието им във възраждане на традиции и обичаи. Репортаж бе излъчен и за лагер-тренинг в местността Пчелина през
месец юли 2002 г.
По проект “Общество Приятели” бяха публикувани единадесет статии в местните вестници. По кабелна телевизия “ДЕН” бе
излъчен репортаж за възпроизвеждането на традиционния народен обичай “Лазаровден”. За Образователните посещенията в
обществените институции кабелна телевизия “ДЕН” отрази събитието във вечерните новини. Написани бяха статии в местните
вестници за проведения Образователен лагер в Равда през месец август 2002 г. При откриване на Рампа за ролери и
скейтборд с графити за младите хора на Разград, присъстваха всички местни медии.
По проект “Младежки делегат” бяха публикувани две статии в местните вестници и бе излъчен репортаж за проведената
кръгла маса през месец октовмри 2002 г..
Анастасия Ивановна, Деница Цонева, Найден Цонев, Светлана Горчева и Стоян Коев представиха дейността на
организацията и текущи проекти в ТОП ТВ в гр. Шумен.
Нора Бобчева и Георги Милков участваха в предаването “Шарен Ден” на кабелна телевизия “ДЕН”. Те разказаха за
участието си в международен семинар по програма Youth@NET през февруари 2002 г. Участието на Нора Бобчева бе
представено с интервю на цяла страница, с много снимки в местния вестник “Гледища”. Георги Милков участва отново в
предаването “Шарен Ден” през декември 2002 г. и разказа за участието си в SEEYN конференция.
Светлана Горчева, заместник-председател на Младежки съвет на “Младежки Форум 2001” участва като водещ в
предаването “Демет” по кабелна телевизия “Евроком”. “Демет” е телевизионно магазинно предаване, в което гостуват
известни личности от гр. Разград и страната. Автор на предаването е Исмаил Гьоч - имам на гр. Разград, а сценарист е
известният разградски интелектуалец и поет Дулинко Дулев.
Стоян Коев и Нора Бобчева дадоха интервю пред местните средства за информация за участието си във Втората
национална среща на Младежки форум през октомври 2002 г.
Найден Цонев в интервю пред местните медии разказа за участието си в Партньорска среща, организирана от Фондация
“Католически служби за помощ България” през месец октомври 2002 г. в гр. София.
На 5.12.2002 г. Анета Цанкова и Петър Методиев представиха на пресконференция в Община Разград стартирането на
проект “Красив Разград – Европейски град”. Анета Цанкова в интервю пред Българско Национално радио представи новия
проект “Красив Разград – Европейски град” в края на месец декември 2002г. Публикувана бе по една статия в двата местни
вестници.
Уебстраницата на организацията http://yf2001.hit.bg. Актуализирахме периодично през 2002г. представяхме отчети,
информационни доклади и крайни отчети. Актуализирахме представянето на организацията. Отчета за 2002г. на
организацията представихме в началото на месец март 2003г. Интернет страницата предоставя възможност на младите хора и
другите потребители от страна да се запознаят с интересната дейност на нашата организация.

