ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
през 2001 година
Първата година от новия век бе много успешна за реализиране планове и проекти на Центъра на
неправителствените организации в Разград. Приоритет в работата на Центъра на НПО бе разработване и
реализация на проекти, които да спомогнат за публичен диалог с всички граждански организации и
групи.
Организацията продължи и през 2001 г. да съдейства за легитимността и идентификацията на
гражданските групи в Разград. Тя е водеща по отношение на обхват на дейността си в област Разград.
Центърът на НПО е най-големия информационен източник на сдружения с нестопанска цел.
През 2001 г. бе предвидена програма за разширяване дейността на Центъра на НПО. Тя включваше
осъществяване на срещи с кмета, областния управител, медиите, други НПО, бизнессредите, екип от
консултанти. Всичко бе реализирано в рамките на изпълнените проекти и извън тях през 2001 година.
Създадохме екип от консултанти за предоставяне на съвети – за изготвянето на проекти,
възможности за финансиране, изграждане на коалиции, връзки с медиите.
Важна стъпка през тази година бе хармонизиране Устава на организацията съгласно новия Закон за
юридическите лица с нестопанска цел. В началото на 2001 г. бе приет бюджет в размер за функциониране
на организацията. В края на годината на Общо събрание бе приет годишния отчет и бюджет за 2002 г.
През 2001 г. Центърът на неправителствените организации в Разград спечели проект “Заедно
решаваме”, който бе финансиран от Фондация “Отворено общество” – София. Проектът стартира през
септември 2001 г. с продължителност една година.
Целта на проекта е да се мотивират районните инспектори и служители от патрулно-постовата
дейност на РДВР – Разград, да работят по-ефективно и по-добре с малцинствените групи, като се повиши
самочувствието им и се справят по-добре със служебните си задължения.
Проектът включва: консултативен процес с лидерите на малцинствените групи относно действията на
полицията; посещения в домовете на малцинствата от полицията и срещи с жени от малцинствата;
образователни беседи; изготвяне "План за положителните действия на полицията и малцинствата”;
програма за обучение на служители на РДВР "Мотивация за изпълнение на служебните задължения";
семинар за функциониране на гражданско общество и граждански права; семинар за придобиване на
социални комуникативни умения с лидери на малцинствени групи; открити приемни за граждани в
различни райони на област Разград; организиране на информационни срещи в общините за обсъждане
взаимодействие между институциите; обществен форум за представяне на опита и обсъждане на
предложения за промени в системата за обществена комуникация на РДВР; провеждане на
пресконференции; активизиране на открития "Телефон на гражданите".
През октомври 2001 г. осъществихме работна среща по проекта като част от консултативния процес.
Участваха главният секретар на областна администрация, заместник-кмет на община Разград, Директорът
на РДВР, Говорителят на РДВР, Психолога на РДВР, полицейски служители, Експертът по етнически и
демографски въпроси в областната администрация, Ръководителя на Областна Служба “Социално
Подпомагане”, социални работници, шофьори на такси, представители на местни НПО, журналисти.
На 4 и 5 декември 2001 г. в Хотелски комплекс “Пчелина” се проведе първият семинар с лидери на
общности, подбрани по професионален признак на тема: “Придобиване на социални комуникативни
умения”. Консултант и водещ на семинара бе Иван Здравков – психолог. Успехите са: обучаване на
участниците да организират гражданите, малцинствата, търговците на пазара, шофьорите на таксита и
журналистите за подобряване на работата с полицията, за да действа тя по приемлив начин за хората.
Създадени бяха контакти с представители на Общинската администрация в Завет. Те изразиха желание за
осъществяване на други съвместни дейности. Изведени бяха приоритетите за обучение на лидерите на
малцинствените групи.
През 2001 г. Центърът на НПО работи по проект “Създаване на обществен фонд за развитие”, който
бе спечелен през 2000 г. и финансиран от Фондация “Развитие на гражданското общество” – София.
Стратегията на Центърът на неправителствените организации в Разград при реализацията на проект
“Създаване на обществен фонд за развитие” включваше: подобряване качеството, обхвата и достъпността
на услугите, които финансираните граждански организации предоставят на гражданите и институциите,
предоставяне на услугите на по-широк кръг граждани; подобряване на възможностите за участие на
гражданите и НПО в решаването на техните проблеми и участието им в развитието на регионалната
политика.
Тридесет и девет неправителствени организации от Североизточен район проявиха интерес към
конкурса и участваха в него.
В рамките на програма ВG9804200, Центърът на неправителствените организации – гр. Разград бе
партньор на ФРГО и администрира тази програма за Североизточна България. Партньори на Центърът в
Разград от Североизточна България са: Град Варна - Асоциация “Да съхраним жената“; Град Добрич Клуб “Социално развитие”; Град Силистра - Женско дружество“ Екатерина Каравелова”; Град Търговище
- “Клуб на нестопанските организации”.
За оценка на проектите беше създаден съвет от експерти-оценители, които разгледаха по 5 проекта и
попълниха специални таблици с оценките за всеки проект. В съвета участваха: д-р Йорданка Ненчева гр. Варна, Асоциация “Да съхраним жената”, Христина Донева - гр.Силистра, Сдружение “СВХГ за всички”,
Снежана Масларска - гр.Шумен, журналист, Татяна Димитрова - гр.Добрич, Клуб “Социално развитие”Елена Василева - гр. Търговище, Сдружение “Душевно развитие”, Стела Ковачева - гр.Разград, в-к
“Стандарт”

Бе конституиран Управляващ комитет, който селектира 15-те проекта, които бяха одобрени от
Управителния съвет на ФРГО. Петнадесет неправителствени организации от Разград, Варна, Търговище и
Добрич, попадащи в Североизточен планов район, спечелиха проекти на обща стойност 50 000 евро.
На 5 януари 2001 г. организирахме официална церемония за подписване на 15 договора на
одобрените от Управителния сьвет на ФРГО проекти.
През месец януари 2001 г. Георги Милков - ръководител на проекта, проведе семинар за обучение на
ръководителите на одобрените проекти за това как да стартират проектите, какви изисквания трябва да
се спазват, как да се изготвят техническите и финансови отчети.
Изготвена беше уебстраница по проекта http://ngo-razgrad.hit-bg. Създадена е база данни за
Обществения фонд за развитие, която бе отразена в уебстраницата.
Бяха подкрепени проектите:
“Грижа за децата и тяхното бъдеще “ – Силистра - Гражданско дружество “Бъдеще за Силистра”,
“Екологична площадка - училище на открито” - Туристическо дружество “Лозница”, “Възраждане на
фолклорното богатство“ - Женско дружество “Бирлик - Единство” – Търговище, ”Хармонизиране на
различията и създаване на разбирателство”
- Гражданско дружество “Разбирателство” –
Разград,“Оцеляване без другия “ - Фондация “Помогнете” – Варна, Проект Кампания “Лист по Лист“ Обществен център на околната среда и устойчиво развитие – Варна, “Пилотен проект за ограмотяване и
професионална подготовка” - Фондация “Черноризец Храбър” – Добрич, “Здраве от природата” Организация на българските скаути – Силистра, “Бъдещето - ако не повече, то поне толкова добро,
колкото настоящето” - Гражданско дружество “Нашето бъдеще” - гр. Силистра, “SOS за нашите деца” Сдружение “Нов път” – Търговище, ”Поощряване на възможностите и стимулиране изявите на хора със
зрителни увреждания” - Сдружение “ХобиСклуб”,”Ранна превенция на на наркоманиите в етнически
смесена група ученици” - Асоциация за превенция на наркоманиите, “Младата ромка - съвременна майка,
съпруга и гражданка” - Народно читалище “Надежда” - с. Вардун,”Капковото напояване като иновационна
технология за спестяването на ограничения ресурс на област Силистра” - Асоциация за регионално
развитие – гр. Силистра, “Да прекрачим училищния праг заедно” - Сдружение “Алтернатива”.
Осъществихме мониторинг на всички проекти, като оценките от всички са много добри. Крайният
отчет по проекта бе одобрен от финансиращата организация.
Центърът на неправителствените организации в Разград участва вОбластен съвет за противодействие
на престъпността и в Областен съвет по етнически и демографски въпроси. Пред Съветите се представят
текущите проекти, по които работи Центърът на НПО – Разград и планираните дейности. И двата Съвета
включват в програмите си подкрепа на проектите на организацията.
В плана за тази година беше предвидено организиране на Ден на доброволеца. На 5 декември
поставихме началото на отбелязването на този ден от Разградските нестопански организации. В офиса на
Центъра на НПО – Разград се събраха повече от 60 доброволеца, които празнуваха Деня на доброволеца
и се запознаха с неговото отбелязване по света.
Продължаваме да обновяваме уебстраницата на Центъра на НПО.Тя включва историята на Център на
НПО - Разград, организациите-членове, периодична отчетност и информираност за организациите и
програмите, които предоставят възможности за финансиране на проекти на граждани и неправителствени
организации. Уебстраницата дава възможност за увеличаване партньорите на Център на НПО в цяла
България, както и полойителния обществен образ пред чуждестранни дарители.
Използването на възможностите на интернет и страницата на Центъра на НПО за популяризиране на
възможностите за развитие на гражданските организации бе една от важните задачи през годината.
Създадохме регламентиран достъп до интернет за членовете на Центъра на НПО – Разград.
Партньорства:
Голям наш успех е посещението по наша покана в Разград в края на април 2001 г., на Роджер Хибард
и Йън Лък – изпълнителен директор и директор за развитие на персонала от YMCA Blue Ridge Assembly,
NC, USA. Подписано бе споразумение за сътрудничество между Център на НПО – гр. Разград и ИМКА БЛУ
РИДЖ АСЕМБЛИ. Двете организации ще се подкрепят в осъществяването и реализирането на различни
специални проекти. Страните ще обучават членове и доброволци на партньорската организация чрез
програми за международен обмен. ИМКА Блу Ридж Асембли ще посреща всяка година 21 български
младежи с цел обучение и тренинг на лидери. Центърът на НПО – Разград ще извърша подбора,
подготовка на документите и ориентацията на българските младежи преди тяхното заминаване за ИМКА
Блу Ридж Асембли. ИМКА Блу Ридж Асембли ще изпраща всяко лято един доброволец в Център на НПО,
гр. Разград за период от 5 седмици. През есента на 2001 г. Георги Милков, председател на Центъра на
НПО, отпътува като участник в програмата в САЩ.
Първата обща инициатива на споразумението бе проведената в Разград на 28 и 29 април 2001 г.
Конференция за младежки лидери и граждански организации “Възможности за участие на младите хора в
обществения живот” с участието на 60 човека – доброволци от ИМКА, Сдружение “Младежки форум 2001”
и Центъра на НПО. Специални гости и водещи бяха гостите от ИМКА Блу Ридж Асембли. Участниците
работиха в три сесии. По време на работата бе посетен Дома за сираци в с.Осенец и бе проведено
работно занятие с децата от Дома. Официални гости бяха представители на изпълнителната власт: Златка
Русева – заместник-министър на правосъдието и Весела Банова – директор в Държавната агенция за
закрила на детето.
През 2001 г. в офиса на Центъра на НПО се осъществяваха и няколко самостоятелни проекта на
организации-членове на Центъра.
Проектът “Дайте шанс” на Сдружение “Младежки форум 2001” стартира през септември 2000 г. Той бе
финансиран от Национална Асоциация “Дебати” – Пловдив, Институт “Отворено общество” – Ню Йорк и
Фондация “Отворено общество” – София и продължи до октомври 2001 г. Той бе реализиран съвместно с
младежки организации от Босна и Херцеговина и включваше дискусии в интернет, семинари с
представители на религиозни общности, лобиране пред местните власти за излъчване на младежки
делегат в Общинския съвет. По този проект бяха отпечатани брошура и Харта за участие на младите хора

в живота на общините и регионите. Отпечатани бяха и разпространени по 1000 екземпляра от трите броя
на “Вестник Без име”. Проектът приключи успешно и отчета бе приет.
Като устойчив резултат от проекта бе създадено Сдружение “Асоциация на младежките организации в
Разград”. Центърът на НПО оказа логистична подкрепа за сформиране на новата гражданска организация.
От месец май до края на ноември 2001 г. младежите от Сдружение “Младежки форум 2001”
реализираха проект “Гражданска група за екологични инициативи”. Той бе финансиран от Регионален
екологичен център за Централна и Източна Европа.
По проекта бе създадена група от еколози, общественици, журналисти, педагози и доброволци от
неправителствени организации. Групата бе ангажирана и осъществи акции за залесяване и събиране на
отпадъчна хартия, екопоход и проучване на общественото мнение за екологичната обстановка, екокупон
и много медийни участия по проекта.
По инициатива на Гражданската група бе учредено Сдружение “Устойчиво развитие”. Бе решено да
бъде открит Екологичен информационен център в града със седалище офиса на Клуба на БСЧИГП гр.
Разград и да се търсят възмойности за финансиране.
В края на годината стартираха още два проекта на Сдружение “Младежки форум 2001”. Проектът
“Социална адаптация и ресоциализация на млади правонарушители от град Разград” се финансира от
Канадското посолство в Букурещ. По проекта се работи с деца с противообществени прояви – за
асоциирането им в обществото и попадането им в нормална среда за развитие.
Младежите са включени в програма за обучение на английски език “Връстници обучават връстници”,
работа с Интернет и обучение на компютърна грамотност. С тях работят педагог, психолог и лекар,
социален работник и инспектор от Детска педагогическа стая.
Проектът “Общество Приятели” стартира през ноември 2001 г. и ще бъде реализиран до октомври
2002 г. Целевата група са младежи от малцинствeни групи от 15 до 25 години. Целта е да се преодолеят
различията между младите хора от различни култури и да се изградят отношения на доверие и
приятелство. Те се обучаваат да работят с компютър и интернет, както и английски език. Чрез общуването
си с членовете на “Младежки форум 2001” те попаднат в среда на отлично развити млади хора, които
дават пример на своите връстници.
Клубът на Българското сдружение за честни избори и граждански права – Разград реализира проекти
през 2001 г. Проектът “Общественият посредник – консултант и съветник на гражданите в Завет” бе
успешно осъществен от януари 2001 г. до края на годината. Г-жа Величка Митева – избрана за
“обществен посредник”, приемаше граждани с въпроси и жалби до различни институции. Общественият
посредник съдействаше и защитава гражданите в неговите отношения с местната публична
администрация, подпомагаше дейността на местната администрация. Общественият посредник
разглеждаше отношения, свързани с упражняването и защитата на основните права на човека, както и на
други права и законни интереси на гражданите.
Центърът на НПО в Разград осъществява от деня на създаването си успешно партньорство с БСЧИГП и
Сдружение “Младежки форум 2001”. Той подкрепя и съдейства за реализацията на проекти на местни
НПО и е важен фактор за развитието на гражданския сектор в региона. Центърът е винаги отворен за
приемане на нови членове и създаване на нови партньорства с организации на местно и национално ниво.
Ние си сътрудничим с местните власти, Областния Управител и имаме отлично взаимодействие със
средствата за масова информация.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за 2001 г.
№

"Създаване на
1 обществен фонд
за развитие"
2

№ на договора

Обща
стойност

Изразходвани
средства

Общ
остатък

Фондация "Развитие
на гражданското
общество"

*BG9804L014 /
03.10.2000 г.

9778,50

6110,24

3668,26

Фондация "Отворено
общество" - София

336 / 03.09.2001
г.

29177,76

8342,70

20835,06

38956,26

14452,94

24503,32

Проект

"Заедно
Решаваме”

Донор

Всичко

Забележка: Остатъкът по проект "Създаване на обществен фонд за развитие" е изразходван през
2000 г.

