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ГОДИШЕН ПРОГРАМЕН ОТЧЕТ  

2004г. 

 

На 23 февруари 2004г. с решение на Шуменския Окръжен Съд / ШОС / се 

създава Сдружение с нестопанска цел “ Демократично Сдружение Искам да Знам”. 

Негови учредители са млади хора , които желаят да работят заедно за 

демократизирането  на  местните институции .  

Идеята за създаването на неправителствената организация възниква в края на 2003 

година . Всеки един от учредителите на сдружението по един или  друг повод е бил 

разочарован от липсата на прозрачност и отзививост у служителите от местните 

администрации . Инициаторите за създаването на тази неправителствена 

организация работят в различни сфери на обществено-полезна дейност , срещат се 

ежедневно с хора , които също споделят своите проблеми с бюрокрацията и 

корупцията в местните администрации . Мнозина от жертвите на корупция не знаят  

правата си . Повечето от пострадалите се питат няма ли система от етични норми и 

правила , която да формира антикорупционно поведение у чиновниците .  

Тези разговори с хората , както и опита на всеки един от учредителите на 

сдружението в обществено-полезна дейност , направиха възможно създаването на 

ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ  , със следните основни  

дейности :  

  а.За развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданско общество, 

образованието,науката,култура,технологии,физическа култура в общините на Североизточ на  

България. 

                        б.За подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация. 

                        в.Защита на човешките права,мерки по опазване на околната среда,подпома- 

гане на социално слабите. 

Предмет на основна дейност на сдружението са: 

                        а. Търсене, намиране и развиване потенциала на младите хора в България, като 

носител и генератор на нови идеи,подходи и проекти за развитието на различните сфери и 

сектори на обществото. 

В първата година след своето създаване неправителствената организация 

съсредоточи усилията си върху търсенето на обществена подкрепа за дейността си 

и установяването на трайни партньорства с неправителствени организации и 

публични институции , и местни власти.  
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ПОСТИЖЕНИЯТА  

 

1. СНЦ “Демократично Сдружение Искам да Знам” бе вписано в 

регистъра на Министерството на правосъдието 

2.Организацията бе поканена за партньор в инициатива на Обединение от 

неправителствени организации  в страната , които с декларация до председателят 

на Народното Събрание / НС /   Огнян Герджиков , подкрепиха гражданската 

кандидатура на проф. Петър – Емил  Митев за защитник на гражданите – 

Омбудсман. 

За първите шест месеца от  своето съществуване СДРУЖЕНИЕТО осъществи 

връзки с други неправителствени организации от страната сред които : “ 

Съграждане “ – Варна , “ Балкански форум “ Гражданско общество “ – Габрово , “ 

Младежки парламент “ – Кърджали , “ ВДРО “ – Силистра. 
3.СНЦ “ ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ “ печели  

вниманието и уважението на местната власт / община и областна управа / , както и 

на публичните институции и организации. СДРУЖЕНИЕТО работи основно с 

нестопански организации в обществена полза , но и такива от малцинствата / “ 

Сдружение за подпомагане интеграцията на малцинствата “  / и с Центъра за 

образование на зрително-увредени лица “ Валентин Аюи “ в Шумен. 

СДРУЖЕНИЕТО  партнира в неправителствена коалиция за разработването на 

общинска програма за интегриране на зрително-увредени лица .  

             4. На 19 юли , 2004 г. СДРУЖЕНИЕТО  заедно с СНЦ “ Бизнес център –  

Бизнесинкубатор “бе домакин и основен организатор на семинар “Европейски 

фондове и програми “, който се проведе с участието на представители на големи 

местни фирми, нестопански организации и местната администрация в Област 

Шумен. Целта на еднодневното обучение бе усвояването на практически умения в 

разработването на проекти. Практическата полза от семинара бе удостоверена в 

анонимни анкетни карти, които всеки от петдесетте участника в обучението 

попълни. Над 90 процента оценяват семинара като полезен и необходим, около 

95% заявяват, че са обогатили познанията си, както за източниците на информация 

за европейски донорски програми, така и за практиките при разработването на 

проекти. Естествен резултат от семинара бяха и контактите между различни 

институции и организации, част от които станаха основа на бъдещи съвместни 

проекти.  

 

 

                  Семинарът на СНЦ “Демократично Сдружение Искам да Знам” бе 

обстойно отразен в новините и програмите на регионалните печатни и електронни 

медии и  провокира поредица от последващи срещи по отворени за кандидатстване 

донорски програми. Важен резултат от еднодневното обучение специално в полето 
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на неправителствения сектор бе укрепване на връзките между работещите местни 

неправителствени организации и последвалото обединяване в консорциуми по 

различни проекти. 

                     

 

                      В края на 2004 г. СНЦ “Демократично Сдружение Искам да Знам”  

гр. Шумен в партньорство с Търговско-промишлената палата в гр. Шумен и 

Агенцията за устойчиво регионално развитие, и с подкрепата на община Шумен, 

като асоциирана страна печели проект по Програма ФАР “ Развитие на 

гражданското общество 2002”. Основната цел на проекта е изграждането на 

антикорупционен център на територията на област Шумен и внедряването на 

антикорупционни практики сред служители на публичните институции и местните 

власти в целевия регион.  

 

  

 

 

 

 

Председател на СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам”:  

Галина Стоянова Минчева 

 
 


