ГОДИШЕН ОТЧЕТ
2007
НАШИТЕ УСПЕХИ
•

Подобри се сътрудничеството с публичните институции и други неправителствени
организации.

•

Организацията се развива успешно като доставчик на качествени социални услуги за деца
и младежи в общността.

•

Все повече деца и младежи в рискови семейства имат интерес от развитието на Дневния
център за мотивация за образование, самочувствие и интегриране в обществото.

•

Увеличен е обхвата на целевите групи на децата по проектите.

•

Подобри се материално - техническата база на Дневния център. Това спомогна за по –
доброто обучение и интегриране на децата от целевата група в обществото.

•

Наблюдава се положително отношение на участниците в целевите групи по проектите към
сдружението.

•

Участията на представителите на организацията в семинари, конференции, кръгли маси и
срещи утвърдиха доброто партньорство, повишиха капацитета на организацията при
реализиране на проекти и като доставчик на социални услуги.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ/ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА МЛАДИ
ПРАВОНАРУШИТЕЛИ В РАЗГРАД.
Дневният център е създаден през 2006 година. Основната цел на проекта е да се осъществи социална
интеграция на деца в риск на възраст до 18 години от град Разград. Дейността по проекта се
реализира в Дневен център. В него младежи и членове по проект “Младежки Форум 2001”
предоставиха на децата от целевата група социални услуги, участия в алтернативни обучителни
модули, програми, развлекателни и възпитателни дейности, подкрепа от специалисти за
преодоляване на тяхната социална изолация. Повиши се интересът на децата към училището.
Участието на децата в риск в проекта съдейства за социалната им интеграция и намали
предпоставките за извършване на противообществени прояви.
Резултати: През 2007 година Дневният център е предоставил социални услуги на повече от 20 деца в
риск. Центърът е обзаведен с подходящи мебели и съвременна техника. Създадени са условия, които
осигуряват пълноценно развитие на децата и юношите – неформална приятелска обстановка,
възможност за разрешаване на проблеми на младежите от специалисти; Дневният център предоставя
възможност на повече от 100 деца и юноши за изграждане на позитивни модели на поведение и
пълноценно използване на социалните услуги за деца в риск. В него те се обучават по езикова
култура, компютърна грамотност и английски език. Децата от целевата група ползват компютър,
интернет, електронна поща, библиотека, телевизор, богата база- данни с информация за закони и
нормативни документи; Привлечени са нови деца в центъра. Осигурена е специализирана помощ на
Младежки Форум 2001 се стреми да постигне по-добра равнопоставеност на половете в организацията. Ние толерираме
самосъзнание у жените и ги окуражаваме да участват във всички наши дейности.
Сдружение “Младежки Форум 2001” е регистрирано с решение № 525/10.12.1998 г. на Разградски окръжен съд и пререгистрирано
по ЗЮЛНЦ на 21.06.2001г. като юридическо лице с нестопанска цел. Данъчен №1174064381, БУЛСТАТ: 116043933
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24 деца в Дневния център. Преодолени са психически травми и деформации в ценностната система, в
следствие на негативни взаимоотношения в семейството; Децата са ангажирани с
общественополезна, възпитателна и развлекателна дейност, която оказва положителна промяна в
тяхното съзнание, поведение и мотивация;
Преодолени са нагласите на около 70% от децата и младежите за извършване на противообществени
прояви. Повишена е отговорността на децата към семейството. Повишена е тяхната мотивация за
нужда от образование. От общо 24 деца, 19 деца започхата редовно да посещават училище.
През 2007 година са проведени 48 обучения по езикова култура и 45 по компютърна грамотност. В
резултат от обученията се повиши способността им да четат, пишат и общуват с околните.
Придобиха конкретни знания за полезно ползване на компютърна техника и приложения за работа с
документи. Текстообработка и работа с файлове и програми.
През 2007 година се проведоха кратки индивидуални обучения на 6 деца от целевата група за
приравняване на техните знания със знанията на останалите. Обученията на тези деца бяха извън
планирания график с дейностите в Дневния център за деца. Проведените обучения на шестте деца
донесоха положителен успех за цялостното ефективно обучение на целевата група.Знанията на
децата бяха приравнени с тези на останалите от целевата група. Набляга се на работата с децата,
които изостават в обученията.Така тези деца настигнаха останалите от целевата група.
При консултациите с психолог децата от целевата група се чувстват по-уверени и по-сигурни в себе
си. Децата са общителни и придобиха самочувствие за комуникация. Децата започнаха да ценят
семейството като основна клетка на обществото. Посещенията на децата в училище са редовни. Те
опознаха социалните консултанти, и започнаха да споделят с тях и да им се доверяват. От социалните
консултанти децата от целевата група получаваха съвети, наставления и разбиране.
През 2007 година бяха проведени много дейности - игри на открито и в спортна зала „Лудогорец”.
Провеждани са походи, разходки в града и сред природата, организирани са празници - национални и
религиозни. Децата се запознаха с обичаите и празниците на различните етноси. Провеждаха са
беседи от служители на РПУ, Детска Педагогическа Стая и специалисти от РИОКОЗ на правни,
социални и здравни теми.
ПРОГРАМА „ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ТРУДОВА ЗАЕТОСТ”
По програма СПОЗ и Дирекция „Бюро по труда” в Дневния център са назначени 2 жени на длъжност
социален консултант. Жените са трайно безработни и приеха с удоволствие работата в Дневния
център. Те подпомагаха за осъществяването на месечната програма, седмичните планове и
цялостната дейност по проекта. Двете жени притежават опит в работата с деца, имат добри
комуникативни умения и много добра езикова култура.
ПРОЕКТ „ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА В СЕВЕРОИЗТОЧНА
БЪЛГАРИЯ”
Младежки Форум 2001 – Разград бе основен партньор на Център на НПО при реализирането на
проект „Прозрачна и ефективна съдебна система в североизточна България”. Главната цел на проекта
бе да се създаде прозрачна и ориентирана към гражданите съдебна система в Североизточна
България. В рамките на проекта се осъществи гражданско наблюдение на съдебни дела, в които поне
една от страните е представител на уязвимите групи: безработен, самотен родител, жертва на
насилие, представител от етническите групи и хора с увреждания. Одобрени след публичен подбор
граждански наблюдатели присъстваха на определени съдебни дела в съдилищата в Разград, Добрич,
Силистра, Търговище и Шумен. В резултат на изнесени аналитични доклади в публичното
пространство и съда се създаде по- открита и насочена към гражданите съдебна администрация.
Повиши уважението на съдиите към присъстващите граждани в съдебните зали, специално на дела с
фокус интересите на социално уязвими групи. Повиши се общественото съзнание на приемане на
специфичните нужди на социално уязвимите групи от всички участници в наблюдението на съдебни
дела. Повиши нивото на обществено доверие в съдебната система като основен гарант за равни права
Младежки Форум 2001 се стреми да постигне по-добра равнопоставеност на половете в организацията. Ние толерираме
самосъзнание у жените и ги окуражаваме да участват във всички наши дейности.
Сдружение “Младежки Форум 2001” е регистрирано с решение № 525/10.12.1998 г. на Разградски окръжен съд и пререгистрирано
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на всички граждани. Подобри се публичното осъзнаване на процедурната рамка и отговорностите на
всички участници в процеса.
ПРОЕКТ „ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНИТЕ ОТ СЪДА”

И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

ПРИ

Общата цел на проекта бе да се подобри обществената представа за съда в 5 административни
области чрез развитие на устойчиви публично- частни партньорства за положително осъществяване
на съдебната реформа на местно ниво. Задачите на проекта бяха да се наблюдава изпълнението на
закони и разработването на Система за обществено наблюдение на съда в 5 града. Разшири се
въздействието и мултиплицирането на положителния ефект от общественото наблюдение на съда в
други административни области – Шумен, Търговище, Силистра и Велико Търново и укрепване
капацитета на Гражданската консултативна група като признат партньор на съда в Разград за
положително осъществяване на реформата в съдебната система на местно ниво. Целевата група на
проекта включва магистрати, съдебни служители от 5 съда, граждански наблюдатели, членове на
Гражданската консултативна група, граждани и уязвими групи, които са страна по дела, свързани с
наблюдаваните закони; 30 граждански наблюдатели, 10 члена на Гражданската консултативна група,
екип на проекта, обучител; повече от 600 граждани от различни професионални и социални групи от
5 административни центъра; граждански организации от четири административни области;
представители на публични институции, съда и граждански организации от четирите града.
ПРОЕКТ „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА”

НА

ДОБРИТЕ

ПРАКТИКИ

ЗА

ГРАЖДАНСКО

Организация „Младежки форум 2001” е съучредител с 20 НПО за създаване на национална НПО
мрежа за гражданско наблюдение на съда. Проектът стартира през 2007 година и е с регионален
обхват. Проектът е с национален обхват. През 2007г. чрез успешно реализирания проект се
популяризира тригодишния опит на Организация „Младежки форум 2001” и Центъра на НПО в
Разград в областта на гражданското наблюдение на съда. Бяха организирани 6 Информационни
срещи в цялата страна, на които са споделени добри практики и процеса на установяване на
ефективно партньорство със съда. На три двудневни тренинги организациите бяха обучени да
осъществяват гражданско наблюдение на съда. Двадесетте организации упражниха наученото и
развиваха своя капацитет чрез разработване на практически домашни задания. Обучените
организации по проекта се обединиха в национална мрежа, която до момента продължава да се
развива в областта на гражданското наблюдение на съда след приключване на проекта. В резултат на
проекта за първи път в страната беше създадена Национална мрежа за гражданско наблюдение на
съда, която обединява неправителствени организации от цялата страна.
Гражданските организации в коалицията се обединиха в коалиция да сътрудничат помежду си чрез
обмен на информация, опит, добри практики, проекти и идеи в областта на гражданското наблюдение
на съда. Участниците в коалицията са равнопоставени, запазват своята независимост и автономност
на организациите. Организаця „Младежки форум 2001” ще взаимодейства с други организации чрез
Центъра на НПО в Разград. Организациите в коалицията ще се обединяват за изпълнението на общи
проекти и програми, свързани с гражданско наблюдение на съда.
Чрез мрежата организациите обменят помежду си добри практики и положителен опит за
взаимодействие със съда; иновативни методи за гражданско наблюдание на съда и за активизиране на
процеса за отваряне на съдебната система към гражданите и обществеността, общуват помежду си за
повишаване на техния капацитет в областта на гражданското наблюдание на съда. Националната
мрежа ще допринесе за развитие на ефективни партньорства между организациите, за
разпространение на положителния опит и знания, усъвършенстване на комуникацията и ресурсно
осигуряване на създадените партньорства за решаването на конкретни проблеми в съдебната система
на местно ниво.
ПРОЕКТ “ГРАЖДАНСКИ ПОСЛАНИЯ ЗА РАВЕНСТВО”: ПОДГОТВИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА КАНДИДАТИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИ ЗА РАБОТА В ПОЛИЦИЯТА

Младежки Форум 2001 се стреми да постигне по-добра равнопоставеност на половете в организацията. Ние толерираме
самосъзнание у жените и ги окуражаваме да участват във всички наши дейности.
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През 2007 година сдружение „Младежки Форум 2001” – Разград бе партньор на Центъра на НПО
в Разград при реализирането на проект „Граждански послания за равенство” с подкрепата на
Посолството на Кралство Холандия по програма МАТРА/КАП. С помощта на доброволци от
младежката организация бяха организирани Информационни срещи в градовете Разград,
Силистра, Търговище и Шумен, в които бяха представени целите и дейностите по проекта и
условията за участие в Подготвително обучение за кандидатстване в полицията. Младежи от
различни етнически групи бяха селектирани по определени критерии чрез публична процедура за
участие в обучение за кандидатстване в полицията. Одобрените младежи и девойки от градовете
Разград, Силистра, Търговище и Шумен участваха в 3 двудневни тренинга, в които получиха
необходими знания и умения за мотивация и подготовка за успешно кандидатстване за работа в
полицията, знания за изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, успешно представяне
на интервю, начини на търсене на полезна информация за работа в полицията. Обучени са 40
младежи и девойки от различните етнически малцинства в Разград, Силистра, Търговище и
Шумен за успешно кандидатстване за работа в полицията.
ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКО БЮРО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА
НАСИЛИЕТО СРЕД ЖЕНИТЕ”
„Младежки Форум 2001” – Разград бе партньор на Центъра на НПО при реализирането на проект
„Създаване на Консултантско бюро”. Проектът бе с продължителност шест месеца от април до
септември 2007г. При реализирането на проекта се създаде Консултантско бюро за работа с жени и
девойки, жертви на насилие, бяха изследвани обществените нагласи към насилието като се проучи
проблема с насилието сред жените в Разград, бяха обучени екипи от граждански активисти и НПОдоставчици на социални услуги за работа с жени, жертви на насилие – прилагане на интерактивни
техники за работа с жертви на насилие, взаимодействие с институции, семейно консултиране и др., бе
организирана широка информационна кампания за проблема с насилието и трафика на жени.
Посетени бяха 2 центъра в България, работещи с жертви на насилие, установено бе полезно
партньорство с техните екипи за повишаване капацитета на специалистите от Консултантското бюро,
за обмяна на опит и добри практики с жертвите на насилие. Подобри се координацията между
институциите, които са пряко ангажирани със закрилата на жени и девойки и жертвите на насилие.
УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ, КРЪГЛИ МАСИ, СЕМИНАРИ, ТРЕНИНГИ, СРЕЩИ:
На 20 юли 2007г. трите организации Центъра на НПО, Младежки Форум 2001 – Разград и Центъра за
подкрепа на жени в село Стражец организираха регионално изложение „Съдът и обществото заедно”
в рамките на проект "Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на
законите от съда". На регионалното изложение бе поканен г-н Кенет Стюарт, директор на
Американска агенция за международно развитие.
•

На 22.02.2007 година гр. Силистра в хотел "Дръстър" се проведе обществен форум на тема
представяне на проект "Прозрачна и ефективна съдебна система, ползваща се с обществено
доверие", участва Елин Харизанов.

•

На 02.03.2007 година в град Добрич се представи проект "Прозрачна и ефективна съдебна
система, ползваща се с обществено доверие", участва Елин Харизанов.

•

На 09.03.2007 година в град Разград се проведе обществен форум за представяне на проект
"Прозрачна и ефективна съдебна система, ползваща се с обществено доверие", участва Елин
Харизанов.

•

В град Разград на 19.04.2007г. се състоя Обсъждане Закона за младежта и спорта, участваха
Красимира Петрова и Радостин.

•

На 11.05.2007 година в гр. Разград се проведе разяснителна среща с представители на институции
и НПО на тема защита от дискриминация.

Младежки Форум 2001 се стреми да постигне по-добра равнопоставеност на половете в организацията. Ние толерираме
самосъзнание у жените и ги окуражаваме да участват във всички наши дейности.
Сдружение “Младежки Форум 2001” е регистрирано с решение № 525/10.12.1998 г. на Разградски окръжен съд и пререгистрирано
по ЗЮЛНЦ на 21.06.2001г. като юридическо лице с нестопанска цел. Данъчен №1174064381, БУЛСТАТ: 116043933

Организацията е регистрирана като доставчик на социални услуги с Удостоверение 112/06.11.2003г.
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•

На 01 и 02.06.2007 година се проведе обучение за създаване на Национална мрежа за гражданско
наблюдение на съда по проект "Популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение
на съда"

•

На 6-7.12.2007г. в град Варна се проведе обучителен семинар „Съвременни информационни и
комуникационни технологии в полза на гражданския активизъм”, в който участва Георги Милков.
УЕБ - СТРАНИЦАТА http://youth-forum.hit.bg.

През 2007 година бе периодично актуализирана интернет-страницата на Младежки Форум 2001 Разград : отчети, информационни доклади и крайни отчети. Актуализирахме представянето на
организацията. Интернет-страницата предоставя възможност на младите хора и другите потребители
от страната да се запознаят с интересната дейност на нашата организация.
ОТРАЗЯВАНЕ В МЕДИИТЕ
•
•
•
•
•
•

"Екип 7"/11/26.1.2007/Обява за участие на кандидати от етническите групи в Подготвително
обучение за работа в полицята по проект "Граждански послания за равенство"
в-к "Знаме"/13/31.01.2007/ "Подготвят полицаи от етнически групи" по проект "Граждански
послания за равенство"
в-к "Търговищки новини"/9/01.02.2007/Обява за участие на кандидати от етническите групи в
Подготвително обучение за работа в полиицята
"Лудогорски вестник"/15/05.2.3007/"Проект подготвя етнически групи за работа в полицията"
"Местен вестник"/4/05.02.2007/Обява за участие на кандидати от етническите групи в
Подготвително обучение за работа в полицията/
"Гледища Днес"/15/7.02.2007/"Ще учат младежи от малцинствата как да кандидатстват за
работа в полицията"

Младежки Форум 2001 се стреми да постигне по-добра равнопоставеност на половете в организацията. Ние толерираме
самосъзнание у жените и ги окуражаваме да участват във всички наши дейности.
Сдружение “Младежки Форум 2001” е регистрирано с решение № 525/10.12.1998 г. на Разградски окръжен съд и пререгистрирано
по ЗЮЛНЦ на 21.06.2001г. като юридическо лице с нестопанска цел. Данъчен №1174064381, БУЛСТАТ: 116043933

Организацията е регистрирана като доставчик на социални услуги с Удостоверение 112/06.11.2003г.
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