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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2015г. 

 

 

 

 През 2015г. дейността на сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград” беше 

насочена в няколко приоритетни области:  

 Организиране на широка информационна кампания за популяризиране на 

проектите дейности по проект „Свобода зад решетките”.  

 Увеличен фокус върху уязвимите групи в затворите, чрез разработване на 

програми за обучения за пенитенциарните служители и осъдените на 

свобода.  

 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 

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.  
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 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;  

 Интернет-страницата на Сдружение «Младежки форум 2001-Разград» – 

http://yf2001.hit.bg се обновява и предоставя актуална и полезна информация 

за дейността на организацията.  Обновява се и интернет стрраницата, развита 

в рамките на проект „Свобода зад реешетките”: http://prison.yf2001.org/ 

През 2015г. оргaнизацията работи с три основни целеви групи: 

 Служители в местата за лишаване от свобода. 

 Лица, лишени от свобода, включително представители на трите уязвими 

групи: малцинства, наркозависими, хора с увреждания. 

 Трета, индиректна целева група: представители на ключови институции /съд, 

прокуратура, публични органи на управление, полиция, пробационни 

служби,/НПО, близки на лишени от свобода. 

Всяка една от целевите групи, беше включена в конкретната дейност, чрез която 

се целеше повлияване, промяна на нагласи, поведение, информираност и компетенции. 

Служителите в местата за лишаване от свобода участваха с обучителните 

дейности, в супервизия на персонала, в обменните посещения, в публичните и медийни 

събития. 

Лишените от свобода се включиха в работа по подготовка и представяне на 

„Вестник без име – от и за затворниците“; в обучението, предвидено за тях; в 

програмата на Националната конференция, посветена на тях. 

Всички останали, обединени в индиректната целева група представители на 

ключови институции, НПО, медии, близки на лишени от свобода имаха изключително 

активно участие в: работни срещи, обменни посещения на съдилища и места за 

лишаване от свобода, Обществен форум, Национална конференция, пресконференции. 

Ползите за целевите групи са измервани, наблюдавани и описвани в хода на 

целия на проект и след всяка една негова дейност. За всяка една дейност, която е 

адресирана към някоя то целевите групи се разработваха и използваха анкетни карти, 

чрез които да се измери степента на удовлетвореност и полезност от участието на 

служители или лишени от свобода в дейността. 

Проектът има налични не само ценни обобщения на това анкетиране, които 

дават важна информация за това как участниците от целевите групи са оценили 

полезността и ефекта за себе си, но и доклади, които доста по-задълбочено анализират 

работата с целевите групи. 

Проект „Свобода зад решетките“ имаше високо ниво на партньорство в две 

посоки: 
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 Партньорството с „Център на НПО – Разград“ се изразяваше в непрекъснат 

процес на съвместно планиране, провеждане, анализ на всяка една от 

стъпките и дейностите в проекта. 

 Важно и професионално беше сътрудничеството с Министерство на 

правосъдието, с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с Учебен 

център към ГДИН и най-вече със Затвора в Плевен. 

В резултат на проекта са рзработени четири доклада на експерти: Оценка на 

полезността на разработени специализирани програми за превъзпитание на три уязвими 

групи в затвора: малцинства (в това число и роми), наркозависими, лица с увреждания 

на адвокат Ивелина Игнатова; Културната сензитивност и нагласи. Анализ на резултати 

от допитване и специализирано проучване на проф. д-р Нели Бояджиева; Свободата да 

махнем собствените си решетки. Бележки с впечатления за поведение на осъдените 

лица в затвора в град Плевен на Снежанка Николова; За супервизията на служителите в 

Местата за лишаване от свобода на супервизор Рената Венева. 

 500 броя тираж на „Вестник без име – от и за затворниците“ 

 25 сертификата на служители, преминали обучение за: „Управление на 

социалните и икономическите различия в затвора в Плевен“ 

 25 сертификата на служители, преминали „Обучение за прилагане на 

специализирани програми за ресоциализация на извършилите престъпление“; 

25 пакета помощни учебни материали. 

 20 сертификата за служители, преминали „Обучение за обучители“; 20 

пакета помощни учебни материали. 

 3 сертификата на служители - национални обучители. 

 500 броя тираж на Наръчник за обучение на специалисти, работещи в 

местата за лишаване от свобода. 

 Рецензия за Наръчник, с автор проф. Нели Иванова 

 30 сертификата за служители преминали обучение за прилагане на 

европейските стандарти, 30 пакета помощни учебни материали. 

 2 презентации от Обществен форум. 

 Разработен, приет и използван Чек – лист на наблюдение на посещения в 

места за лишаване от свобода. 

 Обобщение от попълнени чек-листи по време на наблюдения в 

пенитенциарни институции в Плевен, Велико Търново, Варна, Враца и 

Ловеч. 

 Разработени и издадени в 500 броя тираж на Помагало три специализирани 

програми за работа с осъдени на лишаване от свобода лица. 

 Рецензия за Помагало на проф. Нели Иванова. 

 30 броя дипломи за участие в обучение на лица, лишени от свобода от 

затвора в Плевен, 30 пакета помощни учебни материали. 

 Проведение са три пресконференции; 
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 Проведена е Национална Конференция, с над 80 участника, вкл. 12 семейства 

на лишените от свобода лица към затвора в град Плевен; 

 Интернет страница на проекта http://prison.yf2001.org/ 

 Група на проекта в социалната мрежа Фейсбук. 

 Носители на публичност, информираност и визуализация – 2 банера на 

проекта, електронни мултимедийни презентации – 12 броя; информационни 

табели за събития; 

Добрите практики от хода на проект „Свобода зад решетките” са изведени в 

общия контекст на: 

 Програма БГ 15, а именно: подобряване на българската система за 

изтърпяване на наказанията съгласно съответните международни и 

европейски инструменти за спазване правата на човека. 

 Малката грантова схема, фокусира уязвимите групи в затворите 

 Целите на самия проект: да подпомогне осъдените в подготовката за живот 

на свобода, да повиши капацитета на служителите в затвора в град Плевен, 

външни експерти, неправителствени организации и институции за подкрепа 

на уязвими групи в затвора 

 Смисъла от участие на НПО в процесите на реформа в местата за лишаване 

от свобода 

Посочваме тези три практики, в отговор на въпроси:  

 Коя ниша в системата на реформиращата се наказателна и пенитенциарна 

политика на България запълваме със своите дейности?  

 Доколко те са част от суборднирано междусекторно усилие с потенциал за 

промяна на терен на едно от местата за лишаване от свобода – затвора в 

град Плевен?  

 Смятаме, че така отговаряме и на една важна препоръка към 

наказателната и пенитенциарна реформа, а именно „Да се разшири 

сътрудничеството с неправителствени организации, като се използва 

техният потенциал за планиране и провеждан е на образователни, 

обучителни и квалификационни програми”. 

Един от позитивните резултати от проекта е постигнат, чрез дейност „Език 

зад решетките” - инициативи за внедряване на добри практики, съобразени с 

европейските стандарти за привличане на общественото участие в процеса на 

превъзпитание, включително и предоставяне на интегрирани услуги” и по специално 

подготовка и издаване на „Вестник без име – от и за затворниците”. 

Различното в нашия проект бе, че достигането да крайния продукт от дейността 

– създаване на затворнически вестник, бе предшествано от сериозна обучителна работа 

с лишени от свобода. „Журналистическите работилници” по своята същност бяха 

няколко месечна, краткосрочна социално-корекционна програма, подпомагаща 

придобиването на нови знания, умения и образованост у лишените. Същата имаше своя 

висок рехабилитационeн ефект, постигнат най-вече от факта, че с лишените от свобода 

работеха „външни” за системата експерти. Този „внесен” модел, апробира норвежкият 

http://prison.yf2001.org/
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опит, при който услугите за лишените се предоставят от външни за затворната 

институция организации, гарантиращи, че осъдените ще получат същото качество, 

както и обикновените граждани. Работата по създаването на вестника доказа, че  по-

голямата част от лишените от свобода имат потребности, които не могат да бъдат 

задоволени само с традиционното образование. Много от тях  са зависими от ПАВ, 

други са рецидивисти, трети, представители на малцинствени общности.  

Журналистическото обучение и работа дадоха шанс за поставяне на много 

важни въпроси, които лишените сами да идентифицират и намерят техните отговори. 

От това как да осмислим времето на изпълнение на присъдата, до това как да 

„рестартираме” живота си. Учебните занимания в хода на проекта, дадоха на лишените 

чувството, че правят нещо позитивно, че времето в затвора не е напълно изгубено, че 

някой навън е помислил за тях като за хора, което носи друг ефект – на променяне на 

ситуацията.  

Много ценно е да отбележим, че чрез тази дейност бе постигната синергия 

между други програми и инициативи на Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията”, фонд „Затворно дело” и самият затвор в град Плевен. Част от 

обхванатите в проекта лишени от свобода, да били или са участници в други 

обучителни или квалификационни курсове, провеждани в затвора в Плевен. Това е 

важно, защото дава смислова цялост за процеса на социална и корекционна работа с 

лишените от свобода. 

Втора добра практика на проекта е организиране на работни посещения в 

затвора в град Плевен за представители на заинтересовани, въвлечени и отговорни за 

прилагане на наказателната политика институции като: полиция, прокуратура, съдебна 

система, и ангажирани с ресоциализацията: социални служби, национални и местни 

власти, трудови посредници, граждански и благотворителни организации. 

Няколко поредни организирани, структурирани работни визити в затвора в 

Плевен доведоха до едно ново, по-високо, пълноценно и взаимно полезно ниво на 

отношения с Районна и Окръжна прокуратура – Плевен; Районен и Окръжен съд – 

Плевен. 

В хода на работните посещения бяха обсъдени и споделени акценти по важни за 

затвора теми, като: свързаната заетост и възможностите, чрез нея да се осигурява 

трудов процес за ЛЛС; важността от изграждане на нов затвор на територията на 

затвора Плевен; възможностите за разкриване на градска линия на обществения 

транспорт до затвора с подкрепата на областен управител и община Плевен; доброто 

работно партньорство с прокуратура и съдилища, пробационна служба; важността на 

учебния процес в училището в затвора; предпоставките за ефективна работа на 

експертите на проекта с ЛЛС и служителите. Предмет на разговорите бяха условията за 

изпълнение на наказанията, подобряване условията на работа и повишаване на 

мотивацията на пенитенциарните служители, делата за условно предсрочно 

освобождаване, жалбите от осъдени на лишаване от свобода.  

Чу се гласът на магистрати, според които проект „Свобода зад решетките” има 

своето място в две посоки: от една страна дава възможност за повече информация за 

работата на затвора В Плевен, а от друга - разширява контакта между институциите. 

Според тях,  съдът до момента е посещавал малко местата за лишаване от свобода, за да 

разберат, че хората, които работят там го правят качествено, въпреки, че условията са 
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доста тежки. Относно делата за предсрочно условно освобождаване, съдът отчита 

факта, че документите към съда са прецизно изготвяни, което прави делата ефективни. 

Екипът на проекта отчита, че тези работни посещение имат принос да се запълни със 

съдържание смисъла на прилагане на чл. 2 от Закона за изпълнение на наказанията. 

Трета добра практика е осъществяването на работни посещения в други 

места за лишаване от свобода, на работни групи, в които участват служители на 

затвора в град Плевен, представители на плевенски заинтересовани страни. Обменни 

визити бяха осъществени в затворническо общежитие гр. Велико Търново, затворите в 

гр. Варна и гр. Враца. Дейността е планирана с цел да се повиши капацитета на 

служителите в затвора в град Плевен, външни експерти, неправителствени организации и 

благотворителни фондации за подкрепа на уязвими групи в затвора. Най-важните 

резултати за екипа на проекта са не само от споделения професионелен и 

междуинституционален опит, проблеми и добри практики, но и в идентифицираните 

възможности за съвместна работа и партньорство в последващи иницииативи, полезни 

за процеса на реформи в местата за лишаване от свобода. 

Много важно и ценно е партньорството с представителите на съдебната система 

и прокуратурата, с НПО от различните градове, което бе установено чрез провеждането 

на обменните посещения. Тази висока култура на партниране с пряко въвлечените и 

допълнително мотивирани за участие страни дава една сериозна предпоставка за 

цялостен висок ефект от първата  по рода си Програма БГ 15, която заложи на 

междусекторната работа в процеса на реформи в пенитенциарната система. 

ОТВОРЕНО ПИСМО НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ “ЗАТВОР СРЕД СВОБОДАТА. СВОБОДА СРЕД 

ЗАТВОРА”, 21-22.04.2016г., град Плевен.  

Отворено писмо с конкретни препоръки към Народното събрание, Омбудсмана 

на Република България, министъра на труда и социалната политика, министъра на 

правосъдието, областния управител на област Плевен, кмета на Община Плевен и 

Общински съвет – Плевен приеха участниците в национална конференция “Затвор сред 

свободата. Свобода сред затвора”, проведена в Плевен на финала на проект „Свобода 

зад решетките“. 

Над 100 участници в Националната конференция се обединяват около няколко 

приоритетни идеи и отправят послания към ключови институции и власти, като 

призовават за решителни действия за реформи в пенитенциарната система. 

Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“ осъществи проект „Свобода 

зад решетките” (м.03.2015-м.04.2016г.), чиято основна цел бе да бъде увеличен 

фокусът върху уязвимите групи в затворите, чрез разработване на програми за 

обучения за пенитенцирните служители и осъдените на свобода. 

Една от основните насоки на работата с лишени от свобода е подготовка за 

успешна реинтеграция в обществото на които предстои скорошно освобождаване. 

Реализирането на проекта спомогна за повишаване мотивацията и придобиване 

на ключови компетентности от служителите в затвора в град Плевен и допринесе за 

разширяване на професионалните им знания и умения. Чрез дейностите, насочени, 

пряко към лишените от свобода се подкрепяше социалното им включване, процеса на 
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ресоцилизация, както и мотивацията им  сами да участват в подготовката за живота на 

свобода. 

В резултат на едногодишната работа по проект „Свобода зад решетките” 

беше установена необходимост от интегриран процес на управление преди входа 

на затвора, вътре в затвора и след напускането му (на изхода):  

 Лишените от свобода имат нужда от значителна подкрепа и помощ, тъй като 

са особена уязвима група. 

 Липсата на подкрепяща социална среда е основна причина за нисък процент 

на социално включване и високи нива на рецидивизъм в българските 

затвори. 

 Важна е ролята на социалните услуги и тяхното развитие. Според нашите 

наблюдения ефективните услугите могат да се разделят на две основни групи 

– вътре и извън затвора. 

Обединяващ елемент в Отвореното писмо е идеята, че в затвора е 

подходящо да се развиват услуги, насочени към трудова заетост, професионални 

обучения, стажуване и работа за лица лишени от свобода. Извън затвора – да се 

създават ефективни услуги – напр. центрове за социална рехабилитация и интеграция и 

дневни центрове на освободени лица, лишени от свобода. Необходимо е да се създава 

защитена среда и да има индивидуален подход на работа с всеки бивш затворник, чрез 

професионална помощ и подкрепа. Държавата да създаде мрежа от центрове за 

подкрепа на бивши затворници във всеки областен град с участие на заинтересованите 

институции, общините, НПО.  

Пълният текст на Отвореното писмо е публикуван на страницата на проект 

„Свобода зад решетките.” 

Интернет страница: http://prison.yf2001.org/ 

Страницата предлага описание на проекта;  на екипа, ангажиран с неговата реализация; 

на проектните дейности; на отделните осъществени събития. В рубрика „Практики” от 

менюта се публикуват полезни и любопитни материали от български и световен опит и 

практика, свързани с темата за 

местата за лишаване от свобода.  

Чрез директни връзки, отварящи се 

от лого на донора и Министерство 

на правосъдието, може да се открие 

информация за други проекти, 

финансирани по същата или сходни 

схеми, а на подстраница „Връзки” 

са публикувани уеб-адреси на 

национални и европейски институции и организации, ангажирани с темата за 

наказателната и пенитенциарна система. 

На началната страница на уеб-сайта се намират кратки анкетни форми от отделни 

въпроси. Предоставена е възможност за абониране за актуални новини от проекта. 

 

 

http://prison.yf2001.org/wp-content/uploads/2016/05/ZatvPln-openLett-030516-last-1.pdf
http://prison.yf2001.org/wp-content/uploads/2016/05/ZatvPln-openLett-030516-last-1.pdf
http://prison.yf2001.org/
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Група на проекта във Фейсбук:  

https://www.facebook.com/groups/1615184048695666/ 

Чрез групата в най-използваната у нас социална 

мрежа, се предоставя информация за проектните 

дейности, следи  се медийния поток, отразяващ 

местата за лишаване от свобода у нас и по света. 

Често в групата се споделят публикации на 

национални и цитирани световни медии; анализи и 

доклади, свързани с темата за проблемите и нуждата от реформи в пенитерницарната 

система.    

https://www.facebook.com/groups/1615184048695666/

