ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2010г.
УСПЕХИ ПРЕЗ 2010 г.:
•

Увеличен е обхвата на целевите групи по проектите.

•

Участието на децата и младежите в проект «Нови методи за работа с деца и
младежи в риск» 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.

•

Развит е капацитета на сдружение „Младежки форум 2001 – Разград”, като местна
младежка организация предоставяща социални услуги на хора с увреждания.

ПРОЕКТ „НОВИ МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”
През месец май 2010г. стартира проект „Нови методи за работа с деца и младежи в
риск”, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”
по програма „Младежта в действие”. Проектът е с продължителност 24 месеца –
01.05.2010г.– 31.05.2012г. и е на стойност 15170.00 Евро.
Основната цел на проекта e социална адаптация и ресоциализация на деца и младежи
до 18 години от община Разград в риск чрез развитие на дейности в за работа с деца и
младежи в риск. Преки ползватели от проекта са около 100 деца и юноши до 18 години от
Разград с асоциално поведение, скитащи, просещи, отпаднали от училище. Голямата част от
тях са потенциален контингент на Детска педагогическа стая и Комисията за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Косвени ползватели на проекта
са родителите на децата и младежите от целевата група, техните родители, близки, приятели,
съученици и обществото като цяло – около 5000 човека.
В проекта са застъпени две основни теми: работа с хора в неравностойно положение и
работа с малцинствнеи групи. Tези теми, обаче се застъпват с друга много важна тема, а
именно - толерантност и разбиране между религиите. Основната цел на проекта е
намаляване насилието сред деца и младежи в училищата от град Разград чрез социална
адаптация и ресоциализация на деца и младежи до 18 години от община Разград чрез
развитие на дейности за работа с деца в риск. Проектът е с продължителност 24 месеца.
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Проектът включва образователна програма за децата и младежите с асоциално поведение;
Програма “Връстници помагат на връстници”; Издаване на “Вестник без Име”.
Доброволците са студенти без никакъв социален опит. Работата с нас ще им даде
добър старт в професионалното им развитие. Включването на доброволци в този проект цели
от една страна изграждане на партньорство с организации от други държави, и от друга
запознаване на доброволците с работата в сферата на социалната дейност.
Младежите, които ще посетят нашата страна, ще имат възможност да разпространят
нашите практики и в тяхната организация. Това ще спомогне за изграждане на партньорство
за работа с деца и младежи в риск, а това от своя страна ще спомогне за намаляването на
броя им, не само в България.
Доброволците биха подкрепили активно адаптацията на децата. Участвайки в
дейностите по проекта, те ще съдействат на екипа по проекта и същевременно ще имат
възможност да овладеят начините за работа с млади правонарушители и деца в риск.
Благодарение на тях ползвателите на услугите, биха обогатили познанията си за чужди
култури и да обогатят езиковата си култура. Освен това самите доброволци ще имат
възможност да се развиват в социалната сфера. Ще получат знания, изградени на базата на
практически опит, което би било много полезно за тях.
През месец септември 2010г. организацията посрещна първия доброволец от Литва –
Гиедриус Нарецкас. Доброволецът стартира дейността си по проекта със запознаване с
правилата и процедурите в организацията. Едновременно с това започна и своя обучителен
курс по български език, което е и целта на Европесйката доброволческа служба. През
времето на престоя си в България доброволецът осъществяваше постоянни директни
контакти с децата от целевата група. Участва във всички дейности на организацията –
обучитлените програми, тренинги с децата, излети. Всеки ден доброволецът представяше
отчет за извършената работа. В момента тече процедура по подбор на нов доброволец.
Като младежка организация нашите усилия са насочени към участието на младите
хора в обществения живот. Проектът е насочен от младите хора към младите хора.
Младежите и децата в риск ще бъдат въвлечени в обществения живот с помощта на свои
връстници.
В целевата група на проекта са включени деца и младежи от различна етническа
принадлежност. Това ще помогне на децата да се запознаят с различните традиции. В
програмата „Връстници помагат на връстници” е предвидено възпроизвеждане на традиции
и обичаи на етническите групи в региона - Шекер Байрам, Ромски празник “Чая Шукария”,
Баба Марта, Великден, Коледа, участие в общественополезни и екологични дейности.
Този проект надгражда постигнатите резултати по вече завършил проект. През 2009г.
организацията осъществи проект „Консултативен център за млади правонарушители”. В него
беше изградена и усвоена методика на работа с децата от целевата група. Консултативния
център продължава да предоставя социални услуги по вече усвоената методика. Изграден е
добър екип от специалисти, които да предоставят качествени социални услуги на деца и
младежи в риск. Настоящият проект ще допринесе за внасяне на иновативни елементи на
работа, които да подобрят работата на екипа и качеството на предоставяните услуги.
ПРОЕКТ „ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН
ЖИВОТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ХОРА В ОБЩИНА
ЦАР КАЛОЯН.”
През месец октомври 2010г. получихме одобрение на проектното предложение по схема
за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за
независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора
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- дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3. Проектът е с
продължителност 12 месеца (от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.) и е на стойност 125036,17 лв..
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на семейства, в които
има хора с увреждания, деца с трайни увреждания и самотноживеещи хора, чрез
упражняване на правото им на независимо, социално включване и алтернативен избор за
активно участие в реалния пазар на труда: предоставяне на социални услуги „Социален
асистент” и „Домашен помощник”. Специфичните цели по проекта са: Усъвършенстване и
подобряване на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” за хора, нуждаещи се
от постоянно обслужване в ежедневието си; Разширяване на териториалния обхват на
социалните услуги чрез включване на селата Езерче и Костанденец; Предоставяне на
алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има деца с трайно
увреждане, със специален фокус върху жените; Подкрепа за участие в обществения живот, в
това число и за упражняване правото им на труд чрез разширяване обхвата на услугата
„социален ассистент”; Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните
асистенти и домашните помощници чрез надграждащи обучения.
Проектът обхваща: Лица, в това число и деца, с различни видове трайни увреждания,
чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност
сами да организират социалния си живот; Самотно живеещи лица, които поради различни
причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да
поддържат хигиената в дома си; Семейства на деца с трайни увреждания за преодоляване на
социалната им изолация чрез подкрепа за възстановяване на трудовата активност.
Ще се създаде благоприятна обществена среда за сътрудничество с местните
институции. Провеждането на периодични срещи с институциите би могло да се превърне в
добра практика за социално включване и интеграция на хората с увреждания.
Продължаването на тази практика ще има положителен ефект върху работата на
институциите по въпроса за социалното включване.
Изпълнението на дейностите по проекта създават предпоставки за превенция на
деинституционализацията на хората с увреждания и самотноживеещите хора. Предлагането
на алтернативни социални услуги в семейна среда гарантира запазване на хората от
уязвимите групи по-дълго време в тяхната нормална среда.
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
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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. Найважното 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 № 30705 – „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”.
„Младежки форум 2001-Разград” успешно се развива като доставчик на социални
услуги в общността - включен e в Общинския план за развитие на Община Разград 20072013г. 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.
УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ, КРЪГЛИ МАСИ, СЕМИНАРИ, ТРЕНИНГИ,
СРЕЩИ:
През лятото на 2010г. (1-6 юни 2010г.) се проведе среща на Международната мрежа
Ана Линд. Срещата се проведе в курортен комплекс Предел, Румъния. В срещата участваха
представители на 63 държави, членки на мрежата. На срещата бяха обсъждани възможности
за разработване на проекти и международно сътрудничество.
УЕБ - СТРАНИЦАТА www.yf2001.org
През 2010 година страницата на Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград е с нова
визия. Актуализирахме периодично през 2010 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.
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www.razgrad-bg.org, рубрика Общински съвет
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