ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2016г.

Сдружение „Младежки форум 2001” за първи път в област Разград създаде
местен модел за социално въздействие и превенция на децата в риск в края на 90те години на XX век. Организацията е регистрирана в обществена полза; учредена е
през зимата 1998г., като обединение на млади хора от град Разград.
Социалната работа и подкрепата на уязвими групи е важна част от дейността на
Младежки форум 2001. От създаването си преди повече от 18 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.
Имаме установени работни контакти с всички институции, които имат
отношение към проблема – съд, полиция, прокуратура, училища, НПО, социални
служби, местни и регионални власти. Медиите в областта познават много добре нашата
работа, публикуват информация за дейности и резултати по наши проекти. Найважното обаче е доверието на обществеността.
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 и външни консултанти и е
лицензиран доставчик на социални услуги.
Ние си сътрудничим с Център на НПО – Разград, Център за подкрепа на жени –
село Стражец, Районен съд - Разград, Регионално управление на МОН, РУМВР –
Исперих, Кубрат и Лозница, Дирекция “Социално подпомагане”.
През 2016г. 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.

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
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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.



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/

ПРОЕКТ „СВОБОДА ЗАД РЕШЕТКИ”
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
ресоцилизация, както и мотивацията им сами да участват в подготовката за живота на
свобода.
 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.
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 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;
 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 БГ15, 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
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
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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.
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.
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На началната страница на уеб-сайта се намират кратки анкетни форми от отделни
въпроси. Предоставена е възможност за абониране за актуални новини от проекта.
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.
ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО, СЛЕД ЗАТВОРА”
Основна цел на проекта е изграждане на методология за създаване на Постпенитенциарен център към затвора в град Плевен, като важен етап от процеса на грижи,
ефективни услуги и постигане на континуитет.
В резултат на предвидения обмен между НПО, съд, прокуратура и полиция от
България и Кралство Норвегия се създаде модел за изграждане на постпенитенциарен
център. Според участниците в проекта, това е подходящ метод, чрез който се осигурява
последваща грижа за лица, които наспускат местата за лишаване от свобода.
Кралство Норвегия е страна с голям опит в системата за местата за лишаване от
свобода. Ние смятаме, че Работната визита на нашите партньори ще подпомогне
процеса за подготовката за живот на свобода на лишените от свобода лица. Ние целим:
 Да получим конкретни препоръки за подобряване работата на
пенитенциарната система;
 Да проведем работни разговори, които да са основополагащи за развитието
на законодателни промени, които да подобрят системата в местата за
лишаване от свобода у нас;
Основен приоритет на настоящия проект е изграждане на методология за
създаване на Пост-пенитенциарен център към затвора в град Плевен, като важен
етап от процеса на грижи, ефективни услуги и постигане на континуитет.
Партньор е International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR,
Норвегия.
Проект „Ново начало след затвора” е финансиран по Програма БГ15, Фонд за
двустранни отношения на Норвежки финансов механизъм, 2009-2014.
Работното посещение се проведе в периода 24.06. – 29.06.2016г. и включва:
срещи с местния партньор МОДЧП, среща с представител на Норвежкия червен кръст,
Среща с НП Румяна Митрева – Посланик на България в Норвегия, обучение за
културно разбирателство, толерантност и човешки права.
Работното посещение в Кралство Норвегия бе добре подготвено и планувано
съобразно приоритетите на проекта. Срещите бяха така подредени, че се преминаваше
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плавно от по–общите теоретично постановки на системата на изтърпяване на
наказанията в Норвегия към конкретните дейности, осъществявани с лишените от
свобода при пребиваването им в местата за лишаване от свобода и плавния преход към
други значими, след освобождаването от затвора.
От проведената визита се изведоха следните изводи:
1. В Кралство Норвегия работят в посока включвана на лишените от свобода в
социалния живот, чрез участие в обучителни програми и квалификационни
курсове;
2. Един от начините за социална включеност на бившите затворници е
участието на семействата в този процес;
3. Затворници, които за извършили повтроно престъпление се изпращат в
затвори в Холандия. Това те смятат за особенно тежко – няма да имат
възможност да виждат близките си;
4. Със затворниците, работят доброволци на Норчежкия червен кръст;
5. Липсва иформация до Посолството на България в Кралство Норвегия за
дейностите по Норвежкия финансов механизъм;
6. Участието на гражданското общество е особенно важно за поправянето на
бившите затворници;
7. В Норвегия общество е готово да приеме бившите затворници, след като
излязат от затвора.
8. Изграждането на поне един постпенитенциарен център като модел за
последваща грижа за лица, изтърпели наказание лишаване от свобода, ще
даде възможност на институциите да усетят важността на това на осъдените
да бъде даден шанс за професионална реализация и за нов шанс след затвора.
9. За изграждането на такъв постпенитенциарен център и социално
предприятие е особено важно да бъде анализиран и ползван норвежкия опит.
Особено важно е в създаването и работата на същия да бъдат ангажирани
местните институции – съд, прокуратура, полиция, пробационна служба и
социални работници.
В резултат от реализирания проект е изготвен модел за изграждане на
постпенитенциарен център към затвора в град Плевен. Моделът е изпратен на
вниманието на Омбудсмана на Република България и Министерството на
праовосъдието, като важна част от постепенитенциарната грижа.
Организацията познава проблемите на младите хора от различните етнически
малцинства, притежава опит за работа с деца в риск и уязвими групи и има опит в
организиране на застъпнически кампании. Сдружението администрира център за млади
правонарушители от 2004 година.

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. “Марица” 1, Разград 7200,
тел: 084/661694, e-mail: yforum2001@yahoo.com; www.yf2001.org
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