
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2006г. 

 
http://yf2001.hit.bg 

 
През 2006г. дейността на сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград” бе в няколко 
основни приоритетни области:  
 
- Интеграция на младите хора в обществото. Социализиране и активно участие в 

обществените процеси. Равнопоставеност между различните социални и етнически 
групи.  

- Предоставяне възможност на младежите да участват в интересни дейности и опит в 
разработване на проекти. Реализиране на успешни практики и младежки програми. 

- Защита на човешките права на младите хора, толерантност и разбирателство. 
Застъпничество с цел прилагане на знанията за човешките права към обществени 
промени и развиване на култура на уважение, толерантност и справедливост. 

- През 2006г. “Младежки форум 2001-Разград” в партньорство с Центърът на НПО в 
Разград разви своя капацитет в областта на гражданското наблюдение на съда. 

- Извършване на консултантска, образователна, информационна дейност, предоставяне на 
социални услуги на уязвими групи от различните етнически малцинства, безработни, 
хора с увреждания, деца в риск и с противообществени прояви. 

- Организиране на широка информационна кампания за запознаване на млади хора, 
представители на различни етнически малцинства с европейските ценности, 
евроинтеграционните процеси и практическите ползи от членството на България в 
Европейския съюз. 

- Успешно сътрудничество с публични институции и неправителствени организации - 
Асоциация на Младежките организации - Разград, Център на НПО – Разград, Център за 
подкрепа на цени – село Стражец, Окръжен съд, Районен съд, Регионален инспекторат на 
МОН, Районно полицейско управление, Дирекция “Социално подпомагане” - Отдел за 
Закрила на детето – Разград, Регионална инспекция за опазване и контрол на 
общественото здраве, местни печатни и електронни медии. 

- Доброволците на сдружение “Младежки Форум 2001 - Разград” натрупаха опит в 
работата си с младите хора, градиха своя авторитет на основата на тяхното привличане и 
обединяване, създаване на партньорски отношения с местна власт и публични 
институции, реализираха инициативи за повишаване участието на младото поколение в 
живота на общините.  

 
НАШИТЕ УСПЕХИ ПРЕЗ 2006г.: 
- “Сдружение Младежки Форум 2001 - Разград” повиши капацитета на организацията си с 

успешно реализиран проект в подкрепа на хора с увреждания. Това е първият проект на 
организацията с такава насоченост, но младите хора се справиха професионално със 
задачите и очакваните резултати. Това дава самочувствие на младежкото НПО, да 
кандидатства с други подобни проекти. Общественото внимание в Разград беше насочено 
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в продължение на половин година към проблемите на хората с увреждания и към 
основните фактори, възпрепятстващи интеграцията на тази уязвима група. 

- Създадена е успешна и активно работеща Гражданска комисия от десет уважавани 
авторитетни граждани на община Разград. Работата на комисията се подпомага от 
четирима експерти, които имат опит в работата с уязвими групи. 

- Сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград издаде успешно Вестник “Без име”. В него 
бе популяризиран проект “Някой мисли за теб”. Публикувани са интервюта на четири 
деца от целевата група, развитието и резултатите от проведените обучения по 
компютърна грамотност и езикова култура, както и беседите по програма Гражданско и 
здравно образование. Във вестник “Без име” е отразена интернет-страницата на проекта, 
резултатите от проведения тренинг “Мотивация за образование” и дейността Кутия за 
споделяне. Партньорите на сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград”;  

- Осигурена е трудова заетост на две лица с увреждания. Създадени са условия за 
преодоляване на социалната изолация на двете жени с увреждания, разнообразни и 
полезни дейности – срещи с хора с различни професии, младежи, уязвими групи и 
възможност да бъдат полезни с информация, консултации и съвети;  

- Успешно реализирани проекти “Някой мисли за теб”; проект “Европейски час” по 
Програма “Младежки дейности 2004 – 2005” на Държавната агенция за младежта и 
спорта;  

- Развит е капацитета на сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград” като доставчик на 
социални услуги.  

- Развитие на Дневен център за деца с противообществени прояви. Дневният център за 
млади правонарушители разполага с добра материална и техническа база. Предоставя 
консултации с психолог, екипи за обучение по английски език и компютърна грамотност. 
Повишаване интереса на децата в риск към образование и ангажиране на тяхното 
свободно време; 

- Създаденият в Разград през 2006г. 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. 

- Организацията регистрира две нови услуги в Агенцията за социално подпомагане към 
Министерство на труда и социалната политика: Бюро за социални услуги и Център за 
социална рехабилитация и интеграция; 

- Активно участие на младите хора при преводи от и на английски език на проекти; 

- Интернет-страницата на Сдружение «Младежки форум 2001-Разград» – 
http://yf2001.hit.bg се обновява и предоставя актуална и полезна информация за дейността 
на организацията.    

 
Организацията не е получила безвъзмездно имущество и няма приходи от други 
дейности за набиране на средства през 2006г. Организацията няма финансов резултат 
за 2006г. 

Изразходваните средства в рамките на реализираните проекти през 2006г. са в размер 
на 35 517.00 лв. 

ПРОЕКТ “ПАРТНЬОРСТВО И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
ПОЛОЖЕНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА РАЗГРАД”  
През периода март – август 2006г. “Младежки Форум 2001-Разград” реализира проект 
“Партньорство и гражданско участие за подобряване положението на хората с увреждания в 
община Разград”. Финансираща организация e Институт Отворено общество – София. 

http://yf2001.hit.bg/
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Основната цел на проекта е гражданска активност за подобряване на възможностите за равен 
достъп на лицата с увреждания до информация, осигуряваща справедливото упражняване на 
техните права и законни интереси. Целевите групи: лица с увреждания с различна степен на 
инвалидност от различните етнически малцинства, граждански организации, които 
защитават правата на хората с увреждания, представители на социални институции и местна 
власт, органи на местно самоуправление, медии. Постигнати са много добри резултати. 
Сформирана е Гражданска Комисия за хората с увреждания на местно ниво за организиране 
на застъпнически кампании с цел подобряване достъпа до информация и качеството им на 
живот. Гражданската комисия и екипът на проекта участваха в двудневно обучение. 
Организирани са застъпнически кампании. Застъпническата кампания ефективен механизъм 
за оказване на  въздействие върху местната власт и социалните институции за подобряване 
достъпа на лицата с увреждания до информация и ефективно упражняване на техните 
социални, здравни и граждански права. Проведено е Проучване на общественото мнение и е 
изготвен анализ на потребностите на хората с увреждания. Повишена е информираността на 
лицата с увреждания за упражняване на техните права чрез организираните Информационни 
дни. Популяризиране на проекта и резултатите от него - изготвени са 2 съобщения за 
пресата; Информационен доклад и Краен отчет. На заседание на 25април 2006г. Общинският 
съвет обсъди и прие Програма за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 
2006 - 2008 година. Гражданската комисия подготви и изпрати писмо до председателя на 
Общински съвет – Разград с предложение заедно с екипа на проекта да участва при 
реализацията на Общинската програма. Внесохме в Общински съвет Разград 15 конкретни 
предложения за достъпна архитектурна среда, които да залегнат в Общинската програма за 
равни права на хората с увреждания. Предложенията бяха разгледани на заседание на 
Постоянната комисия по трудова заетост, социална политика и здравеопазване.  
 
ПРОЕКТ “ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА 
НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБOТА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ В РАЗГРАД” /октомври 2005г. – март 2006г./ 
“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. От 1 януари 2006г. е осигурена трудова заетост на две лица с 
увреждания, които са назначени на граждански договор. Подобрени са условията в 
работните помещения - положен е ламиниран паркет с термоизолация, направена е 
термоизолация на две външни стени, боядисани са стени. Обособени са две самостоятелни 
работни места. Осигурена е практическа възможност двете лица с увреждания да развиват 
своите умения за работа с компютър, офис-техника, интернет и електронна поща. Придобиха 
умения за търсене на програми, конкурси и полезна информация в интернет, запознаха се с 
интернет-страниците на министерства, институции и други доставчици на обществени 
услуги. Получиха информация за закони и други нормативни актове в областта на 
социалната и здравна защита, с работните документи, които организацията използва в своята 
дейност. Те се запознаха с основната дейност на организацията, с целевите групи, със 
спецификата и областите, в които те ще предоставят информация и консултации на 
уязвимите групи. Запознаха се с областите, в които ще работят с младите хора от 
организацията по различните програми и проекти. Повишена е информираността им в 
областта на социалната и здравна политика, дейността на неправителствените организации, 
работа с етническите малцинства и уязвими групи, представяне на социални услуги. Двете 
лица с увреждания придобиха знания за представяне на консултации и полезна информация 
на граждани и представители на уязвими групи.  
 
ПРОЕКТ “НЯКОЙ МИСЛИ ЗА ТЕБ” 
«Младежки Форум 2001-Разград» реализира проект «Някой мисли за теб» с подкрепата на 
Фондация “Партньори България” и Американската агенция за международно развитие 
/ноември 2005-октомври 2006г./.  

http://www.razgrad-bg.org/OBS_program_hu.htm
http://www.razgrad-bg.org/OBS_program_hu.htm
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Основна цел на проекта е създаване на равни възможности и социализация на деца и 
младежи с противообществени прояви от етническите малцинства от Разград на възраст от 
12 до 18 години от различни етнически малцинства – скитащи, отпаднали от училище, с 
противообществени прояви. Дейностите за осъществяване на проекта бяха: Програма 
“Гражданско образование”, Програма “Здравно образование”, Обучение по “Компютърна 
грамотност”, Обучение по “Езикова култура”, Индивидуална и групова работа на психолог с 
децата от целевата група, Кутия за споделяне, Тренинг-обучение “Мотивация за 
образование”, Спортни мероприятия Посещение на културни мероприятия и исторически 
забележителности, Интернет-страница.  
Резултатите от изпълнението на проекта са положителни. Децата запълват пълноценно 
свободното си време в Дневния център, ползват материалната база. Прилагането на 
алтернативни методи в областта на образованието води до висока ефективност и 
положителна промяна в поведението на деца в риск от етническите малцинства. Повишена е 
мотивацията на децата за образование, най-голям интерес проявяват към обучението по 
компютърна грамотност и научиха много нови неща за работа с компютър, ползват 
Интернет. Получиха основни знания по компютърна грамотност и езикова култура. Чрез 
обученията по езикова култура придобиват умения за правилно използване на българския 
език. Запознаха са с много теми по гражданско и здравно образование. Активно се включиха 
в организираните срещи с психолог. Бяха запознати и с актуални проблеми, който среща 
всеки младеж, развиха умения и способностите да поддържат психическо равновесие. Децата 
получиха много полезна информация по жизнено важни проблеми в рамките на програма 
“Гражданско образование” и програма “Здравно образование”. Срещите се превърнаха в 
едно нормално приятно ежедневие. Повишена е мотивацията на децата за образование. 
Съществуването на Дневен център е полезна и необходима инициатива. Децата получават 
информация за събития, които ги интересуват, участват в общественополезни дейности, 
получават психологична подкрепа и съдействие за разрешаване на свои проблеми. Дневният 
център ще продължава своята дейност и ще предоставя консултации и съвети в областта на 
езиковата култура, компютърно обучение и занимания.  
 
ПРОЕКТ “ЕВРОПЕЙСКИ ЧАС” - http://eu-4as.hit.bg/
През месец май 2006г. успешно приключи проект “Европейски час” /декември 2005-май 
2006г./  
Проектът се реализира със съдействието на Държавната агенция за младежта и спорта. 
Основната цел на проект “Европейски час” е организиране на широка информационна 
кампания чрез използване на интерактивни методи за запознаване на млади хора, 
представители на различни етнически малцинства с европейските ценности, 
евроинтеграционните процеси и практическите ползи от членството на България в 
Европейския съюз. 
В рамките на проекта бяха организирани дейностите: създаване на Европейски младежки 
офис, сформиране клубове “Приятели на Европа”, проучване на общественото мнение, 
провеждане на конкурси за есе “Аз съм европеец” и рисунка и колаж “Красив Разград – 
европейски град”, Пътуващ цветен автобус “Моята мечта Европа”, създаване на интернет 
страница на проекта: http://eu-4as.hit.bg/, изработване и отпечатване на дипляна, стикери, 
календарчета и брошура. Очакванията на младите хора след присъединяването на България 
към Европейския съюз са повишаване стандарта на живот и икономиката; ще имаме 
подкрепата на останалите страни членуващи в ЕС; по-добър живот; улиците ще бъдат по-
чисти; законите ще се спазват; ще се повишат заплатите и ще има повече работа; България 
ще стане по-добра държава.  
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 

http://eu-4as.hit.bg/
http://eu-4as.hit.bg/
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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.  
 
ПРОЕКТ “ЗАСИЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА ЗА СЪДА В РАЗГРАД - 
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА ПРОЗРАЧНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ” - http://court-rz.hit.bg 
/ноември 2005г. – юли 2006г./ 
Младежки форум 2001 заедно с Центъра на НПО в Разград и Център за подкрепа на жени в с. 
Стражец продължава да осъществява граждански контрол и да подпомага процеса на 
реформа в съдебната власт на местно ниво, като съдейства за повишаване на ефективността и 
прозрачността на съдебните институции в Разград. Положителният ефект от съвместното 
сътрудничество с Окръжен и Районен съд Разград ще ограничи негативните тенденции, 
практики и проблеми в съдебната система като предложи варианти за решаването им и ще 
подобри публичния образ на съдебната институция. Бяха осъществени дейностите: обучение 
на гражданските наблюдатели и партньорите по проекта; Работни срещи на гражданските 
наблюдатели; Гражданско наблюдение на съда в Разград; Изготвяне на тримесечни 
аналитични доклади; Проучване на общественото мнение; Текуща оценка на публичния 
образ на съда в Разград; Пресконференции; Дискусионен форум; Бюлетин с годишните 
отчети на Окръжен съд и Районен съд-Разград; Бюлетин за проекта; Информационна 
дипляна; Интернет-страници на Окръжен съд и Районен съд-Разград: www.razgrad.court-
bg.org; Интернет страницата на проекта: http://court-rz.hit.bg. Донори са Американската 
агенция за международно развитие и Инициатива за укрепване на съдебната система в 
България. 
 
“МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 2001-РАЗГРАД” ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИ И 
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
“Креативна асоциация на младите хора в Котор” - Котор, Черна гора; Български детски и 
младежки парламент – София; Асоциация на младежките организации в Разград; Мрежа за 
социални услуги – България. 
 
ИНТЕРНЕТ - СТРАНИЦА  http://yf2001.hit.bg 
Интернет-страницата е важно средство за информиране и популяризиране дейността на 
организацията по различни проекти, отчети, информационни доклади и финални отчети, 
успешни практики от реализирани проекти. Страницата е с цветен дизайн, снимки и полезни 
информационни материали, разполага с версия на английски език. Актуализира се всеки 
месец. Интернет страницата предоставя възможност на младите хора от страната да се 
запознаят с интересната дейност на нашата организация. 
 
УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ, КРЪГЛИ МАСИ, СЕМИНАРИ, ТРЕНИНГИ, СРЕЩИ: 
- Участие на Марийка Цоневска на 18-20.02.2006г. в гр. Трявна, х-л Ралица на семинар 

“Права на човека: международни и вътрешноправни стандарти, институции, механизми 
за защита. Защита от дискриминация в българските законодателство и практика”. 

- На 23.2.2006г. Ангелина Стоянова и Марийка Цоневска участваха в Обучение “Работа в 
екип. Вътрешно екипна динамика и взаимоотношения” на ЦНПО в Разград. 

- На пресконференция на 8 май 2006г. координаторът представи проект “Партньорство и 
гражданско участие за подобряване положението на хората с увреждания в община 
Разград” на разградската общественост. Репортаж беше излъчен по местната кабелна 
телевизия “Евроком-Разград”. В два от местните вестника “Екип 7” и “Лудогорски 
вестник” бяха отпечатани публикации във връзка със стартиралия проект. 

- В Кръгла маса “Равни възможности за хората с увреждания в Община Разград” взеха 
участие Ангелина Стоянова и Марийка Цоневска на 11.10.2006г., гр.Разград, х-л Централ, 

-  организирана от Младежки форум 2001-Разград, съвместно с Център за независим живот 
София. 

http://court-rz.hit.bg/
http://www.razgrad.court-bg.org/
http://www.razgrad.court-bg.org/
http://court-rz.hit.bg/
http://youth-forum.hit.bg/
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- На 19.9.2006г. Ангелина Стоянова участва в Обучение на младежки неправителствени 
организации по практическо разработване на проекти по Програма за младежки дейности 
2006-2007г. на ДАМС, гр. Разград.  

- Ангелина Стоянова на 26.10.2006г. участва в Обучителен семинар “Интеркултурно 
образование”, организиран от Община Разград. 

- На 08.11.2006г. Марийка Цоневска участва в Обучение за Доставчици на социални 
услуги на Министерство на труда и социалната политика и ПРООН. 

- През декември 2006г. в град Варна беше организиран двудневен обучителен семинар на 
УС и екипа на Центъра на НПО в Разград. Участваха Марийка Цоневска и Ангелина 
Стоянова. 

 
МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 
- “Гражданска комисия представя проблемите на инвалидите пред местния парламент” – в. 

“Лудогорски вестник”, бр. 37/09.05.2006г. 
- “Тръгна проект за хора с увреждания” – в. “Екип 7”, бр. 53/10.05.2006г. 
- “Информационен ден за хора с увреждания” - в. “Екип 7”, бр.65/9.06.2006г. 
- “Организират информационен ден за хора с увреждания” - в. “Лудогорски вестник”, 

бр.46/9.06.2006г. 
- Репортаж по Радио Шумен относно първи информационен ден за хората с увреждания – 9 

юни 2006г. 
- Репортаж по кабелна телевизия “Евроком – Разград” - 9.06.06 г. относно първия 

информационен ден за хората с увреждания. 
- “Искат звукова сигнализация на всяко кръстовище със светофар”. Вестник “Екип 7”, 

бр.66/12.06.2006г. 
- “16 предложения за подобряване достъпа на инвалидите” е материалът за проведения 

информационен ден във в-к “Лудогорски вестник”, бр. 47/13.06.2006г. 
- “За достъпна архитектурна среда за хората с увреждания” – в. “Гледища Днес”, бр. 

69/19.06.2006г. 
- “Искат от Общинския съвет равни възможности за инвалидите” – в. “Екип 7”, 

бр.69/19.06.2006г. 
- Репортаж по Радио Шумен относно втори информационен ден за хората с увреждания – 

13 юли 2006г.  
- Репортаж по кабелна телевизия “Евроком – Разград” - 14.07.06г. относно третия 

информационен ден за хората с увреждания. 
- “Хора с увреждания искат достъп до информация” – в. “Лудогорски вестник”. Бр. 

57/18.07.2006г. 
- Репортаж по Радио Шумен относно трети информационен ден за хората с увреждания – 

3.08.2006г. 
- “Бюро за социални услуги на хора с увреждания иска НПО”- в. “Лудогорски вестник”, бр. 

62/4.08.2006г. 
- “Искат  за социални услуги на хора с увреждания” – в. “Екип 7”, бр. 89/4.08.2006г. 
- Репортаж по кабелна телевизия “Евроком – Разград” - 4.08.06 г. относно третия 

информационен ден за хората с увреждания. 
- “Откриха Европейски младежки офис в Разград” – в. “Екип 7” бр. 17/10.02.06г. 
- “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”. 


