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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2009г. 
 
 

НАШИТЕ УСПЕХИ ПРЕЗ 2009 г.: 

• Увеличен е обхвата на целевите групи по проектите. 

• Участието на децата и младежите в проект «Консултативен център за млади 
правонарушители» е допринесло за преодоляване на тяхната социална изолация 
– тяхното свободно време е ангажирано с полезни и значими за тях дейности;  

• Повишена е чувствителността и съпричастността на публичните институции и 
обществеността към проблемите на децата и младежите, извършители на 
противообществени прояви;  

• Развит е капацитета на сдружение „Младежки Форум 2001 – Разград”, като 
местна младежка ресурсна организация за предоставяне на алтернативни 
социални услуги на млади правонарушители. 

• Подобрено е сътрудничеството с публичните институции и други 
неправителствени организации – изграден в междуинституционален екип за 
работа по проблема на домашното насилие. 

• Сдружение «Младежки форум 2001 – Разград» е повишило своя капацитет за 
работа с жертви на домашно насилие 

 

ПРОЕКТ „КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МЛАДИ ПРАВОНАРУШИТЕЛИ” 
Основна цел на проект “Консултативен център за млади правонарушители” е 

развитие на сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград” като ресурсна организация за 
предоставяне на алтернативни социални услуги на млади правонарушители.  

Основните дейности по проекта са:  
1. Безплатни консултации с психолог, социален консултант и юрист с цел 

превенция извършването на криминални прояви;  

2. Програма „Връстници помагат на връстници” за мотивиране на младите 
правонарушители към промяната на негативното поведение и личността чрез 
формиране на позитивни нагласи;  

3. Насърчаване на младите правонарушители към активно социално поведение и 
участие в обществено-полезни дейности. 

Дейностите се предлагат от квалифицирани специалисти – психолог, юрист, лекар, 
социален консултант в Консултативен център за млади правонарушители. Проектът се 
реализира с подкрепата на Фонд „Социално подпомагане” и местни публични институции, 
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които работят по проблемите на младите хора - РУ на МВР – Разград, Районен съд - Разград, 
отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане”, Регионална дирекция за 
социално подпомагане, Регионален инспекторат по образование при МОН. Проектът бе с 
продължителност 8 месеца и се реализира в град Разград.  

 По проекта е сключено споразумение с Дирекция „Социално подпомагане” – Разград. 
Те насочват клиентите на Консултативния център за млади правонарушители.  

 Ползвателите на социални услуги по проекта са общо 40, като техния средномесечен 
брой е около 5 човека. Клиентите са насочени от Детска педагогическа стая към РУ на МВР 
– Разград, с които има сключено споразумение за дългосрочно сътрудничество през 2007 
година.  

 В Консултативния център са заети ръководител, социален консултант, психолог и 
юрист. Ръководителят на проекта притежава дългогодишен, над 20 години професионален 
опит в управлението на над 50 проекта. Социалният консултант е с педагогическо 
образование и има двугодишен опит в предоставянето на социални услуги и работа с деца. 
Психологът е с дългогодишен опит в предоставянето на социални услуги. Юристът е много 
добра компетентност в предоставянето юридически консултации на хора, преживели 
насилие. Той добре обучен, понеже над 50% от клиентите ни са жертви на домашно насилие.  

 Досиетата на клиентите на Консултативния център са общо 40 на брой. Те съдържат: 

• Анкетен лист, който съдържа информация за лицето – адрес, телефон, данни за 
училището (ако посещава такова); 

• Социална оценка, която съдържа информация за емоционалното състояние на 
лицето – личностна характеристика, информация за семейството, описание на 
случая 

• Индивидуален план, който съдържа кратка история на лицето, описание на 
семейните взаимоотношения, описание на личните взаимоотношения с околните 
и очакваните резултати; 

• Седмичен график на социалните услуги – съдържа план за посещения на 
социални и психологически консултации; 

• Направление, с което клиентът се насочва към специалист – психолог или юрист – 
в зависимост от потребностите; 

• Споразумение между клиента и сдружение „Младежки форум 2001 – Разград”, в 
което са описани задълженията и правата на всяка една от страните; 

• Договор между Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград” и клиента, 
съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане” – Разград. 

 Вътрешната оценка се осъществява чрез месечни планове и отчети. Всеки месец се 
изготвя месечен отчет с всички дейности, които са извършени през текущия месец. 
Месечният отчет, заедно с финансовите документи, се изпращат всеки месец до Фонд 
„Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика.  

 Постигнати резултати по проекта:  
 Осигурена е специализирана социална, психологическа и юридическа подкрепа на 
около от 40 деца с противообществени прояви. Консултативният център за млади 
правонарушители е осигурил възможност на 40 деца от целевата група за ангажиране на 
тяхното свободно време с полезни образователни дейности, той е споделено място на идеи и 
взаимно обучение; 40 деца и младежи с противообществени прояви участват в програма 
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„Връстници помагат на връстници”, като са подобрили своя модел на поведение, по-лесно 
общуват, споделят, мотивирани са, провокиран е техния интерес за личностно развитие;  
Подобрен е здравния статус на 40 деца и младежи от целевата група, повишена е тяхната 
информираност и здравна култура; Младите правонарушители и техните семейства са 
получили над 50 безплатни юридически консултации и помощ при решаване на проблеми от 
правен характер; Участието на децата и младежите в проекта е допринесло за преодоляване 
на тяхната социална изолация – тяхното свободно време е ангажирано с полезни и значими 
за тях дейности; Повишена е чувствителността и съпричастността на публичните институции 
и обществеността към проблемите на децата и младежите, извършители на 
противообществени прояви; Развит е капацитета на сдружение „Младежки Форум 2001 – 
Разград”, като местна младежка ресурсна организация за предоставяне на алтернативни 
социални услуги на млади правонарушители. 

 За осигуряване на устойчивост и предвидимост услугите на организацията са 
включени в Общинския план за развитие на Община Разград 2007 – 2013г. и Общинската 
стратегия за предоставяне на социални услуги 2007 – 2011 (Решение № 174 от 30.05.2008г. 
по Протокол № 11 на Общински съвет – Разград).  

 Силна е подкрепата на местните публични институции, които работят по проблемите 
на младите хора, към инициативата на сдружение „Младежки форум 2001 – Разград”. 
Местната полиция, и в частност Детска педагогическа стая към РУ на МВР – Разград, 
изготви списък с всички регистрирани малолетни и непълнолетни правонарушители. Много 
от тях бяха насочени към Консултативния център за млади правонарушители. С Дирекция 
„Социално подпомагане” беше сключено споразумение за сътрудничество. Те насочваха 
млади правонарушители към Консултативния център и при постъпване на нови съгласуваха 
тяхното участие в програмите. Регионалният инспекторат на МОМН съдейства за 
разпространяване на информация сред преподавателите, за да могат да насочват проблемни 
деца към Консултативния център.  
 Социалната работа и подкрепата на уязвими групи е важна част от дейността на 
Младежки форум 2001. От създаването си преди повече от 10 години организацията 
приоритетно работи за социализацията на децата в риск, млади правонарушители и хора с 
увреждания. С над 10 осъществени проекта в социалната област организацията натрупа 
сериозен опит и капацитет на социален доставчик.  
 Установени са работни контакти с всички институции, които имат отношение към 
проблема – съд, полиция, прокуратура, инспекторат към МОМН, училища, НПО, социални 
служби и Община Разград. Медиите в областта познават много добре нашата работа и 
редовно публикуват обективна информация за дейности и резултати по наши проекти. Най-
важното обаче е доверието на обществеността. 

Организацията е регистрирана като доставчик на социални услуги в Агенцията за 
социално подпомагане. През месец октомври 2009 година беше направена пререгистрация на 
услугите с Удостоверение № 307-04/08.10.2009г. – „Център за социална рехабилитация и 
интеграция за деца”, Удостоверение №307-01/08.10.2009г. – „Социален асистент за 
възрастни хора”, Удостоверение № 307-02 – „Личен асистент за възрастни хора”. 
Удостоверение № 307-03 – „Домашен помощник за възрастни хора”, Удостоверение № 307-
05 – „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора”.  

На 9 март 2004г. сдружение “Младежки Форум 2001 - Разград” получи Лицензия за 
предоставяне на услугата Дневен център за млади правонарушители, издадена от 
Държавната агенция за закрила на детето към Министерски съвет. През пролетта на 2009г. 
лицензията беше подновена под № 0413/11.05.2009г. за социални услуги за деца “Център 
за социална рехабилитация и интеграция на деца”. 
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„Младежки форум 2001-Разград” успешно се развива като доставчик на социални 
услуги в общността - включен e в Общинския план за развитие на Община Разград 2007-
2013г. и Общинска стратегия за предоставяне на социални услуги 2007-2011.1 С това 
решение местният парламент вписа Сдружение “Младежки форум 2001-Разград”, като 
доставчик на социални услуги в двата общински документа в Разград. 

Сдружение «Младежки форум 2001 – Разград» има изградено успешно 
партньорство с община Цар Калоян. Организацията ползва цял етаж в източното крило от 
детската градина в град Цар Калоян с обща площ от 160 кв.м. Имотът се състои от две 
големи стаи, санитарен възел и предверие. С решение 31, Протокол 4/20.07.2009г., от 
проведено заседание на Общински съвет Цар Калоян имотът е предоставен за временно и 
безвъзмездно ползване за срок от 10 (десет) години.  

ПРОЕКТ “ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА 
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК” 
 През 2009 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 три 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. 

 Консултативния център предлага безплатни социални и психологически консултации 
на хора, преживели насилие. 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 риск”– предотвратяване насилието над деца и семейства в риск, чрез предоставяне на 
алтернативни услуги в общността. 

 За периода януари-май 2009г. в Консултативния кабинет са се провели общо 73 
консултации, като 50 от тях са психологически и 23 консултации със социален консултант. 
Консултантите са работили с общо 23 клиенти, като 17 от тях са пострадали, а 6 са 
извършители на домашно насилие.  

Проектът приключи с издаване на Общо ръководство за прилагане на модела 
(включващо Eвропейски стандарти за работа  в кризисни центрове и подслони за деца и 
жени, жертви на насилие). На 31.05.2009г. беше проведена Национална конференция, на 
която бяха представени и  дискутирани резултатите по проекта и моделът бе предложен на 
правителството на Република България за национална реализация. 

УЧАСТИЯ В КОАЛИЦИИ И МРЕЖИ: 

                                                 
1 www.razgrad-bg.org, рубрика Общински съвет 
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 Младежки форум 2001 е учредител на Асоциацията на младежките организации в 
Разград през 2001г. Организацията е член на Центъра на НПО в Разград от 2004г. Учредител 
е на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България (юни 2007г.). 
Член на Националната мрежа на Европейската мрежа против расизма, ENAR (2007г.) и 
Национална мрежа на Фондация Ана Линд (2009г.). През лятото на 2006г. се присъедини към 
Гражданската коалиция за устойчиво използване на фондовете на ЕС в България. 

 

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

На 31.05.2009г. беше проведена Национална конференция по проект „Пилотен модел 
за създаване на национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в 
риск”, на която бяха представени и  дискутирани резултатите по проекта и моделът бе 
предложен на правителството на Република България за национална реализация. 

 На 17 и 18 декември 2009г. се проведе обучение за подготовка на проекти по Дейност 
2 към програма „Младежта в действие”. По време на обучението участниците бяха запознати 
с механизмите за писане на добър проект и най-често срещаните грешки. Бяха създадени 
много добри контакти с различни НПО.  

УЕБ - СТРАНИЦАТА  www.yf2001.org  
През 2009 година страницата на Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград е с нова 

визия. Актуализирахме периодично през 2009 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. 

 

 


