ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2008г.
НАШИТЕ УСПЕХИ ПРЕЗ 2008 г.:
• Увеличен е обхвата на целевите групи по проектите.
• Подобри се материално - техническата база на офиса.
• Подобри
се
сътрудничеството
с
публичните
институции
и
други
неправителствени организации.
• Младежите участваха в различните семинари, осъществиха ценни контакти
със свои връстници и доброволци от други организации. Обмениха много
опит и практика с тях.
• Aктивно бе участието на членове и доброволци на Сдружение “Младежки
Форум 2001” в разработването на проекти.
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ/ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА МЛАДИ
ПРАВОНАРУШИТЕЛИ– 2008г. 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.
През 2008 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
децата 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;
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.
Набляга се на работата с децата, които изостават в обученията.
При консултациите с психолог децата от целевата група се чувстват по- уверени и
по- сигурни в себе си. Станаха по- общителни и придобиха по- добро отношение към
родители и близки. Децата започнаха да ценят семейството като основна клетка на
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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 2008 година бяха проведени множество спортни 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.
Общинска стратегията за предоставяне на социални услуги 2007-2011г.1
Социалната услуга на Младежки форум 2001 е включена в Общинската стратегия,
която включва развитие на социалните услуги и грижи за най-уязвимите групи; развитие
на услуги, които оставят човека в неговата общност и семейна среда; създаване на
условия и предпоставки за дейности, насочени към децата в риск; поощряване
отглеждането на децата със специални нужди в естествената им семейна среда;
подобряване качеството на материалната база и пълноценно използване на капацитета на
съществуващите социални заведения2.
ПРОЕКТ “ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК”
През 2008 година Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград” участва в проекта
като партньор на Център „Отворена врата” – гр. Плевен. Организацията предоставя
психосоциална подкрепа на жени и деца, жертви на насилие. Сдружението работи с
лиценз от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната
политика и лиценз от Държавна Агенция за закрила на детето.
Главната цел на проект “Пилотен модел за създаване на национална мрежа за
предотвратяване насилието над деца и семейства в риск” е предотвратяване насилието
над деца и семейства в риск чрез предоставяне на алтернативни услуги в общността.
Бяха създадени 3-ри регионални мултидисциплинарни екипа в Плевен, Пазарджик
и Разград. Екипите включват представители на релевантни институции и организации:
полиция, съд, прокуратура, дирекции за социално подпомагане, общини, пробационни
служби, НПО. Бяха подписани споразумения за сътрудничество с институции и
организации от региона, както и процедура за работа на екипите.
По проект бяха предвидени 2 обучения. Първото обучение беше предвидено за
екипа на консултативния център, който да работи с клиентите. Второто обучение беше
насочено към междуинституционалните екипи.
Консултативния център предлага безплатни социални и психологически
консултации на хора, преживели насилие.
На пръв поглед случаите на домашно насилие в Консултативния кабинет изглеждат
сложни и неразрешими. При нас идват отчаяни и съсипани хора, които плачейки заявяват,
че никой не може да им помогне. След едномесечно посещение на психологическите
консултации, които са част от възстановителната програма на Консултативния кабинет,
нашите клиенти изглеждат видимо успокоени и доволни от резултатите. Имаме вече
няколко случая, когато виждаме наши клиенти /жертва и извършител на насилие/, да се
движат по улиците хванати под ръка, което е белег за подобрени отношения и
заздравяване на връзката, която е била пред разпадане.
Много е важното хората да разберат, че Консултативният кабинет няма за цел да
разрушава семейства, да разделя съпрузи и приятели. Ние правим всичко необходимо да
заздравим връзките и да реконструираме семейството по един модел без насилие и
агресия.
Важна част от нашата програма са консултациите с психолог, които са посещавани
от жертви на насилие и от извършители. Ние предлагаме фамилно консултиране, което
помага за преодоляване на проблема и от двете страни едновременно. Дейността на
Консултативния кабинет е пряко свързана с главната цел на проект „Пилотен модел за
създаване на национална мрежа за предотвратяване насилието над деца и семейства в
1
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риск”– предотвратяване насилието над деца и семейства в риск, чрез предоставяне на
алтернативни услуги в общността.
През месец август 2008г. в град Разград беше разкрита гореща телефонна линия за
жертви на насилие, бяха предложени различни начини за популяризирането й.
Изготвихме програма за популяризирането на телефонната линия и изпратихме писма до
над 20 институции, с молба да поставим рекламни материали в приемните им. Много от
институциите незабавно се отзоваха на призива и разрешиха да поставим брошури в
техните офиси. Във вестниците „Екип 7” и „Лудогорски вестник” редовно се публикува
обява с телефона на Консултативния кабинет.
Дейността с популяризирането на телефонната линия се развива успешно, като до
момента има 10 обаждания. Това е един нормален процес на създаване и развитие на
нова институция за подкрепа и консултации.
Откритата телефонна линия за жертви на насилие успешно подпомага дейността
на Консултативния кабинет. Работата на телефонния консултант е сложна и специфична,
защото телефонното интервю е по-трудна форма на общуване и помощ, в сравнение с
другите форми на провеждане на интервю. Връзката по телефона е само вербална, губи
се възможността за пряка комуникация, което допълнително усложнява задачата на
консултанта.
Телефонното интервю е важна част от работата на Консултативния кабинет, тъй
като често това е единственият начин жертвата да потърси помощ – поради
невъзможността да излезе от дома си, ако живее на отдалечено място или поради
желанието да остане анонимна. Понякога тя има нужда само да сподели и някой да я
изслуша, но не е готова да потърси помощ.
За периода август – декември 2008г. в Консултативния кабинет са се провели общо
45 психологически консултации и 52 консултации със социален консултант.
Консултантите са работили по общо 12 случая по Закона за защита срещу домашното
насилие.
УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ, КРЪГЛИ МАСИ, СЕМИНАРИ, ТРЕНИНГИ, СРЕЩИ:
През месец септември 2008г. беше проведено обучение на екипа в консултативния
център по проект „Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване
на насилието над деца и семейства в риск”. Обучението беше насочено към работата на
Горещата телефонна линия. Участниците бяха обучени как се провежда телефонното
интервю, какви насоки да бъдат дадени на хората, нуждаещи се от помощ.
През месец септември 2008г. беше проведено обучение на екипа в консултативния
център по проект „Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване
на насилието над деца и семейства в риск”. Обучението обхващаше директната работа на
консултанта с клиента – методи и техники на консултиране, провеждане на първично
интервю и директна работа с извършители на насилие.
През месец октомври 2008г. в с. Чифлик, обл. Троян се проведе второто обучение
на екипа по проект „Пилотен модел за създаване на национална мрежа за
предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск”. Обучението беше насочено
към представителите на Регионалните междуинституционални екипи по проекта. По време
на обучението се работеше най-вече върху сътрудничеството между институциите. Бяха
разгледани методи на работа с деца и семейства в риск.
През месец октомври 2008г. сдружение „Младежки форум 2001 – Разград” участва
в три обучителни тренинга по проект „Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско
наблюдение на съдебната власт”, който се реализира от Центъра на НПО в Разград.
Основната цел на обучителните тренинги е развитие на капацитета на одобрените
организации от трите планови района на България за осъществяване на гражданско
наблюдение на съда. В тази насока бяха обучени 25 неправителствени организации от
трите региона. След третият обучителен тренинг беше учредена Национална НПО мрежа
за гражданско наблюдение на съдебната власт. Сдружение „Младежки форум 2001 –
Разград” беше включено като учредител на мрежата.
УЕБ - СТРАНИЦАТА www.yf2001.org
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Актуализирахме периодично през 2008 година: 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” – „Ако си жертва на насилие обади се!!!” – бр.115/ 15.10.2008г. – бр.
145/29.12.2008г.
• „Екип 7” – „И трима мъже са се жалвали от домашно насилие” – бр. 128/
14.11.2008г.
• „Лудогорски вестник” – „И мъже са жертви на насилие в региона” – бр. 132/
14.11.2008г.
• „Екип 7” – „Всяка пета жена е жертва на насилие” – бр.133/ 26.11.2008г.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ИЗВОДИ
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 офиса спомага за подоброто обучение и интегриране на децата от целевата група в
обществото.
Сътрудничеството с публичните институции и други неправителствени
организации спомогна за качественото предоставяне на услугите.
Наблюдава се положително отношение на участниците в целевите
групи по проектите към сдружението.
Многото участия на представителите на организацията в семинари,
конференции, кръгли маси и срещи през тази година утвърдиха доброто
партньорство,
повишиха
капацитета
на
работата.
Младежите
осъществиха ценни контакти със свои връстници и доброволци от други
организации. Обмениха много опит и практика с тях.
Развито е сътрудничеството с Районен и Окръжен съд при оказване на
съдействие на жени- жертви на домашно насилие.
Развито е сътрудничество с всички местни институции
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