ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2005
През 2005г. дейността на сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград” бе в няколко основни приоритетни области:
Подобряване социалната роля на младите хора в Разград и постигане равенство между различните социални и
етнически групи.
Осигуряване на възможности на младежите да участват активно според интересите си в дейности с мотивирана и
позитивна атмосфера.
Осигуряване защита и осъществяване на човешките права, толерантност и разбирателство, подобряване на
икономическата и социална политика за младите хора, подкрепа на техните инициативи.
Привличане интереса на деца и младежи в неравностойно положение в Дневния център, повишаване на тяхното
самочувствие и мотивация за образование, оказване на подкрепа за тяхната социална интеграция в обществото.
Развитие на установените партньорства с публични институции - Районно полицейско управление, Инспекторат
по образование, Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионална инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве, неправителствени организации, местни, регионални и национални печатни и електронни
медии.
НАШИТЕ УСПЕХИ ПРЕЗ 2005г.:
-

Успешно реализиран проект “Социална интеграция на деца в риск от град Разград” по Програма ФАР “Развитие на
гражданското общество 2002”;

-

Създадени условия за социална интеграция и гарантиране на правата и достойнството на лица с трайни увреждания в
трудоспособна възраст чрез осигуряване на трудова заетост;

-

Успешно участие в обучителна програма “Междуетническо взаимодействие” на фондация “Партньори България” и
спечелен проект “Някой мисли за теб”;

-

Успешно представяне с проект “Европейски час” по Програма “Младежки дейности 2004 – 2005” на Държавната агенция
за младежта и спорта;

-

Подобрена материална и техническа база на Дневния център за млади правонарушители. Центърът разполага с психолог,
екипи за обучение по английски език и компютърна грамотност;

-

Развит е капацитета на сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград” като доставчик на социални услуги.
ПРОЕКТ “СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА В РИСК ОТ ГРАД РАЗГРАД”

През периода ноември 2004 – ноември 2005г. сдружение “Младежки Форум 2001-Разград” реализира проект за социална
интеграция на 50 деца в риск от град Разград. Проектът бе финансиран от Министерство на финансите по Програма ФАР
“Развитие на гражданското общество 2002”. Дейностите по проекта се реализираха в Дневен център. В него екипи от младежи
от сдружение “Младежки Форум 2001-Разград” предоставяха на децата социални услуги, ангажираха тяхното свободно време
с полезни образователни, възпитателни и развлекателни дейности. Децата в риск получиха възможност за участие в
алтернативни обучителни модули и програми, подкрепа от специалисти за преодоляване на тяхната социална изолация. Чрез
Програма “Връстници помагат на връстници” децата придобиха знания по английски език, езикова култура и компютърна
грамотност. Групите бяха разпределени според възрастта, степента на образование и техните предпочитания. Най-много бяха
желаещите да участват в заниманията по начална компютърна грамотност. Те посещаваха занятията след училище и в
свободното си време. В Дневния център децата получаваха индивидуална психологическа подкрепа, споделяха своите
проблеми и желания в Кутия за проблеми, рисуваха своите мечти в Книгата “Разкажи ми за себе си”, обучаваха се и запазиха
незабравими спомени от летния лагер-тренинг в Ахтопол.
Участието на децата в риск в проекта съдейства за тяхната социалната интеграция, намаляха предпоставките за извършване
на противообществени прояви. Децата придобиха полезни знания, умения, повиши се техния интерес към образование и
желание за личностна и професионална реализация.
ПРОЕКТ “ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБOТА НА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ В НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ В РАЗГРАД”
“Младежки Форум 2001-Разград” реализира проект за осигуряване на трудова заетост и създаване на нормални условия за
работа на две жени с увреждания в неправителствена организация в Разград. Проектът бе реализиран с финансовата
подкрепа на Агенцията за хората с увреждания. Две жени с увреждания бяха назначени като сътрудници в Сдружение
“Младежки Форум 2001 - Разград”. Повишени бяха техните знания и професионални умения в различни области. В офиса на
сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград” бе подобрена архитектурната среда и условията в работните помещения, в
съответствие със изисканията за хора с увреждания. Обособени са две самостоятелни работни места с необходимата
компютърна и офис-техника. За двете жени с увреждания са осигурени подходящи работни условия, възможност за работа в
млад и динамичен екип, участие в образователни и полезни дейности, които ще допринесат за преодоляване на социалната
изолация.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА НПО, РАБОТЕЩИ С МЛАДИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ”
През 2005г. успешно приключи проект “Повишаване на капацитета на НПО, работещи с млади хора в България”, с подкрепата
на Фондация “Организационна подкрепа”. Членове на организацията участваха в обучителни модули с продължителност 5
месеца, в които придобиха полезни знания и умения за набиране и работа на доброволци, привличане на донори, управление
на организацията, разработване на проекти, провеждане на семинари и тренинги, развиване на социална дейност, издаване
на вестник, създаване и поддържане на интернет-страница. Използвани бяха интерактивни методи на обучение, насочени
повече към изграждането на практически умения.
Участието в проекта на фондация “Организационна подкрепа” разви капацитета на организацията. Тя е по-устойчива и
ефективно работеща местна младежка организация.
ПРОЕКТ “НЯКОЙ МИСЛИ ЗА ТЕБ”
От месец ноември 2005г. «Младежки Форум 2001-Разград» реализира проект «Някой мисли за теб» за създаване на равни
възможности и социализация на деца и младежи с противообществени прояви от етническите малцинства от град Разград на
възраст от 12 до 18 години. Проектът се реализира с подкрепата на Фондация “Партньори България” и Американската агенция
за международно развитие и приключва през ноември 2006г. .
Целева група на проекта са около 20 деца и юноши от 12 до 18 години от град Разград от различни етнически малцинства –
скитащи, отпаднали от училище, с противообществени прояви. Те ще участват в инициативи, насочени към повишаване на
техния интерес към образование. Свободно им време ще бъде ангажирано с образователни дейности, ще получават
специализирана подкрепа от психолог.
Разработени са Програми за обучение на децата от целевата група по гражданско образование, езикова култура и
компютърна грамотност, избрани са теми на дискусионни клубове по проблемите, които вълнуват децата от целевата група.
Събрана е подходяща литература. В процеса на работа с децата ще бъдат използвани подходящи интерактивни методи симулационни и ролеви игри, които да помогнат на децата по-лесно да възприемат новите знания. Сформирани са екипи от
членове и доброволци на организацията за обучение по езикова култура и компютърна грамотност за работа с децата от
целевата група.
ПРОЕКТ “ЕВРОПЕЙСКИ ЧАС”
През периода декември 2005-май 2006г. сдружение “Младежки Форум 2001-Разград” реализира проект за организиране на
широка информационна кампания чрез използване на интерактивни методи за запознаване на млади хора от различни
етнически малцинства с европейските ценности, евроинтеграционните процеси и необходимостта от членството на България в
Европейския съюз. Проектът се реализира със съдействието на Държавната агенция за младежта и спорта и приключва през
месец май 2006г. Целевата група на проекта включва млади хора от Разград, Цар Калоян, Лозница и Самуил.
В Разград е създаден Европейски младежки офис за образование, консултации и информация по въпросите на членството на
България в Европейския съюз и повишаване активността на младите хора за търсене на необходимата информация.
Проектът активизира младежкото участие да подкрепя и популяризиратдемократичните ценности и активно участие в процеса
за присъединяване на България към Европейския съюз на местно ниво.
Интернет-страница на проекта е http://eu-4as.hit.bg/ предоставя полезна информация за процеса на реализиране на проекта.
Съдържа месечни отчети, доклади от дейностите по проекта, снимки, рисунки, есетата, класирани на първите три места;
полезна информация за Европейския съюз - карта на Европейския съюз, история, държави членки на Европейския съюз и
кратка информация за тях, символи и др.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 2001 – РАЗГРАД”
На 28 февруари 2005г. бе организирано Общо събрание на Сдружение “Младежки Форум 2001 - Разград”. Бяха приети
промени в Устава, членството и органите на управление на сдружението. Избран бе нов председател на УС – Анета Цанкова и
нов член на УС – Венцеслава Енчева. Развита бе мисията на организацията “Нашата мисия като структуриран младежки форум
е да подобрим социалната роля на младите хора в Разград и се стремим да постигнем равенство между всяка социална и
етническа група като предлагаме възможности на младежите да участват активно според интересите си в мотивирана и
позитивна атмосфера”. Променен бе чл. 2 от Устава на сдружение “Младежки Форум 2001-Разград” “Сдружение “Младежки
Форум 2001”, наричана по-нататък Форумът, е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с
нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с основни цели
осъществяване на младежки дейности и инициативи, в които членуват само младежи” и бе вмъкнат нов текст в Преходни и
заключителни разпоредби – параграф 2. който гласи: “Младежка организация е юридическо лице с нестопанска цел,
регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с основни цели осъществяване на младежки дейности и
инициативи, в което членуват само младежи”.

УЕБ - СТРАНИЦАТА
Интернет-страницата на организация се актуализира всеки месец 2005г. и съдържа подробна информация за дейността на
организацията по различни проекти, отчети, информационни доклади и финални отчети, успешни практики от реализирани
проекти. Интернет страницата предоставя възможност на младите хора и другите потребители от страната да се запознаят с
дейността на нашата организация.

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ, КРЪГЛИ МАСИ, СЕМИНАРИ, ТРЕНИНГИ, СРЕЩИ:
-

Участие в семинар “Управление на проекти – планиране и разпределяне на дейностите и задачите по проекта.
Техническа документация и отчитане” на 18 и 19 февруари 2005г. Хотелски комплекс “Актавис” в местността “Пчелина”.
Семинарът е организиран по Програма “Развитие на гражданското общество 2002”.

-

На 25-27 февруари 2005г. Дочка Станева участва в семинар “Кооперативно планиране и изграждане на коалиции” на
Фондация “Партньори България”.

-

На 18-20 март 2005г. Анета Цанкова и Стоян Коев участваха във втори обучителен модул на Фондация Организационна
Подкрепа.

-

На 22 - 23 март 2005г. Дочка Станева като представител на Сдружение “Младежки Форум 2001” участва в семинар
“Кооперативно планиране и изграждане на коалиции”, организиран от Фондация “Партньори България”.

-

На 24 март 2005г. Дочка Станева участва в конференция, на която бяха представени успешни проекти на Фондация
“Партньори България”.

-

На 15 април 2005г. Фондация Организационна Подкрепа организира в Севлиево обучение “Мобилизиране на ресурси.
Сдружение “Младежки Форум 2001 - Разград” получи Удостоверение за участието си в програма “Укрепване на капацитета
на българските нестопански организации, работещи с млади хора” финансирана от Balkan Children and Youth Foundation.
На 16 август 2005г. Дочка Станева и Сали Хюсеин участваха в семинар “Състояние на етническата толерантност в
региона – граждански позиции” организиран от Фондация “Партньори България” с финансовата подкрепа на
Американската агенция за международно развитие в рамките на програма “Междуетническо взаимодействие”. На
семинара бяха обсъдени: Ситуацията в региона, Дефинирани бяха индикатори за нарушаване на етническия мир,
Очертаване на превантивен механизъм – съвкупност от мерки за противодействие на междуетнически сблъсъци,
Деклариране на ясна гражданска позиция.

-

-

На 19 октомври 2005г. на официална церемония в гранд хотел “София” “Младежки форум 2001-Разград” получи
сертификат за одобрен проект “Някой мисли за теб” по Програма “Междуетническо взаимодействие на Американската
агенция за международно развитие”.

-

На 7-8 октомври 2005г. Анета Цанкова участва в организиран от Държавна агенция за младежта и спорта национален
форум “БГ младеж”.

ОТРАЗЯВАНЕ В МЕДИИТЕ
“Найден – един от “отличниците“ на БТВ е от Разград”, в-к “Екип 7”, бр. 122 информира за участието на Найден Цонев в
предаването “Красавицата и отличникът”.
В-к “Гледища днес”, бр.123/2.11.2005г. – “Проекти за развитие на образованието”.
В-к “Екип 7”, бр.125/4.11.2005г. - “Пет проекта за развитието на образованието в общините Разград и Исперих”. Посочват
се одобрените от Фондация “Партньори България” проекти на неправителствени организации, между които е и Сдружение
“Младежки Форум 2001-Разград”.
В-к “Екип 7”, бр.129/14.11.2005г. – “Учат децата от рискови групи на езикова и здравна култура”.
В-к “Лудогорски вестник”, бр.91/15.11.2005г. – “Някой мисли за теб”.
-

В-к “Лудогорски вестник”, бр.94/25.11.2005г. в своята статия “Разградчанин – отличник №2 на България” съобщава за
класирането на Найден Цонев на второ място в предаването “Красавицата и отличникът”.

Април 2006г.

