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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2014г. 

 

 

 

 През 2014г. дейността на сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград” беше 

насочена в няколко приоритетни области:  

 Развитие на Дневен център за деца с противообществени прояви. Дневният 

център за млади правонарушители разполага с добра материална и техническа 

база. Центърът продължава да предоставя консултации с психолог, екипи за 

обучение по английски език и компютърна грамотност. Повишен е  интереса на 

децата в риск към образование и ангажиране на тяхното свободно време;  

 Организиране на широка информационна кампания за популяризиране на 

проектите дейности по проект „Усмивки за всички деца: Подкрепа за децата със 

специални образователни потребнсоти от област Разград”.  

 “Сдружение Младежки Форум 2001 - Разград” повиши капацитета на 

организацията с успешно реализиране на проекта, което увеличи 

самочувствието да подготви нови проекти. Общественото внимание в Разград 

беше насочено в продължение на две години към проблемите на децата със 

специални образователни потребности и към основните фактори, 

възпрепятстващи интеграцията на тази уязвима група; 

 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.  

 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.  

 Извършване на консултантска, образователна, информационна дейност, 

предоставяне на социални услуги на уязвими групи от различните етнически 



Младежки Форум 2001 се стреми да постигне по-добра равнопоставеност на половете в организацията. Ние 
толерираме самосъзнание у младежите и ги окуражаваме да участват във всички наши дейности 

 

Сдружение “Младежки Форум 2001” е регистрирано в съответствие със ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. № 525/1998 г. на РОС, 

БУЛСТАТ: 116043933, ул. “Дочно Сумпаров” 49, вх. Г, ап. 15, пк 237, Разград 7200, 
тел: 084/661694, e-mail: yforum2001@yahoo.com; www.yf2001.org 

 

2 

малцинства, безработни, хора с увреждания, деца в риск и с противообществени 

прояви.  

 Продължи успешното сътрудничество с публични институции и 

неправителствени организации: Окръжен съд, Районен съд, Регионален 

инспекторат на МОН, Районно полицейско управление, Дирекция “Социално 

подпомагане” - Отдел за Закрила на детето – Разград; Център на НПО – Разград, 

Център за подкрепа на цени – село Стражец;  

 Ново развитие придоби капацитета на сдружение “Младежки Форум 2001 – 

Разград”, като доставчик на социални услуги.  

 В края на 2014г. беше организирано общо събрание, което взе решение за нов 

състав на Управителния съвет, промяна в Устава на организацията, адреса на 

управление и е избран нов председател. Промените са вписани с решение на 

Окръжен съд - Разград от месец февруари 2015г. 

 Интернет-страницата на Сдружение „Младежки форум 2001-Разград” 

(http://yf2001.org) се обновява и предоставя актуална и полезна информация за 

дейността на организацията.  

 Младежки Форум 2001 познава добре проблемите на младите хора от 

различните етнически малцинства, притежава сериозен опит за работа с деца в 

риск и уязвими групи, както и има опит в организиране на застъпнически 

кампании. Организацията има изградена широка мрежа от доброволци, външни 

консултанти и експерти. 

 

Организацията не е получила безвъзмездно имущество и няма приходи от 

други дейности за набиране на средства през 2014г.  

 


