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ГОДИШЕН ПРОГРАМЕН ОТЧЕТ  

2010г. 

 

През периода (Януари – Декември, 2010г.)  СНЦ “ Демократично 

Сдружение Искам да Знам” гр. Шумен реализира дейност в следните направления: 

 I Граждански мониторинг на работата на институциите и общините в 

България по усвояване на средствата от европейските фондове;  

II Предотвратяване на агресивни прояви на подрастващите в училище 

 

НАШИТЕ УСПЕХИ : 

 

 I Граждански мониторинг по усвояването на средствата от 

европейските фондове в България 

        

В рамките на тази дейност, организацията работи като партньор по проект на 

Гражданската коалиция за устойчиво ползване на средствата от Европейските 

фондове в България. В рамките на проекта, представители на организацията се 

включиха в ефективно наблюдение на практиките, прилагани от институции и 

общини в България за усвояване на европейски средства. Наблюдението завърши с 

доклад за положителните и негативните практики, които администрациите в 

България прилагатпри разработване и изпълнение на проекти, финансирани с 

европейски средства. Специален акцент в доклада бе поставен на използването на 

корупционни практики и механизми за предотвратяването им. Доклада даде 

детайлна информация относно актуалното състояние към юни 2010г. на процеса на 

оползотворяване на предоставената финансова подкрепа от ЕС в България. Чрез 

него бяха дадени конкретни независими препоръки (както общи, така и 

специфични) за подобряването на процеса по оползотворяването на предоставената 

за България финансова подкрепа. 

Докладът бе представен на министъра на европейските фондове и програми в 

България, Томислав Дончев. 

 

 

II Предотвратяване на агресивни прояви на подрастващите в училище  

 

Изпълнението на тази дейност стартира след одобрението през Август, 

2010г. на проект « Обществена подкрепа за предотвратяване на агресията сред 

подрастващите», финансиран по ПМС 136/2010г. 

СНЦ « Демократично Сдружение Искам да Знам» бе водеща организация по 

проекта.  
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Проектът бе насочен към подпомагане на социалната интеграция и 

личностната реализация на подрастващите, чрез изследване на факторите за 

агресивно поведение при деца от 11 – 15 години,  и разработване на механизми за 

предотвратяване на агресията сред младите хора в училище и извън него.  

 

1.1 Обща цел – Да проучи проблема с детската агресия с участието на трите главни 

заинтересовани страни – учители, ученици, родители, и да предложи подходящи 

мерки за превенция на агресията. 

 

1.2 Специфични цели - Проектът осигури обществена подкрепа и подпомогна 

създаването на гражданска мрежа за  превенция и преодоляване на проявите на 

агресия сред подрастващите в област Шумен. Проектните дейности бяха насочени 

към младежи от 11-15г., техни родители, учители, представители на 

неправителствени организации и институции от целевия регион. В рамките на 

проекта бяха обучении 12 анкетьора за провеждане на ефективни граждански 

наблюдения и изследване на индекса на агресия сред младежи в училищна възраст. 

Проектът подпомогна установяването на  публично-частни партньорства за 

превенция на агресията сред младежите, между неправителствения сектор, и 

институциите, работещи в тази проблематика на територията на област Шумен. 

Така бе  гарантирано устойчивото ограничаване на агресивните прояви сред 

младите хора в училище и извън него. 

 

1.3 Дейности и етапи  

- Събиране и обработване на информация  - В рамките на тази дейност бе 

разработен инструментариумът, необходим за провеждането на тримесечно 

ефективно наблюдение върху деца, родители и учители от 5 училища в област 

Шумен. Дейността се осъществи от екипа на проекта, подпомогнат от външни 

консултанти (експерти); 

 

- Обучения  – Екипът на проекта подготови и проведе 3 - дневен обучителен модул 

за общо 12 анкетьори, които придобиха знания и умения за работа с 

инструментариумът  на наблюдението (анкетни карти и методика); 

- Наблюдение, оценка и препоръки – извеждане на причините, които пораждат 

агресията сред подрастващите – Тази дейност се осъществи от анкетьорите и  

външни експерти (психолог, юрист, психиатър). През първият месец от 

наблюдението бяха изследвани факторите на средата (причините), които пораждат 

агресия сред децата в училище и извън него. През вторият месец предмет на 

изследване бе нивото на агресивност в различните групи и видовете проявления на 

агресивно поведение в училище и извън него. В третият месец бяха проучени 

възможности за превантивна работа и преодоляване на проявите на агресия в трите 
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наблюдавани групи. На всеки етап от наблюдението анкетьорите събираха мнения 

от общо 200 участници в трите целеви групи. Екипът по проекта обработи 

информацията. Експертна група (психолог, терапевт и юрист) анализира 

докладваната информация. Експретите изготвиха доклад с мнения и препоръки за 

това кои тенденции в средностатистическото дете са предиктори за бъдещо 

антисоциално поведение. Акцент в доклада бе и извеждането на индекс на агресия 

сред подрастващите; 

- Установяване на устойчиви партньорства с други сектори – В рамките на тази 

дейност бе инициирана информационна кампания „ Не на агресията в училище”. 

Разпространени бяха брошури с информация в 5 шуменски училища – обект на 

проучването; 

- Организиране на работни срещи и дискусии за разработване на местна 

стратегия за противодействие на прояви на агресивно поведение в 

подрастващите – В поредица от работни срещи-дискусии с представители на трите 

целив групи, областната и общинската администрации, общински съветници, РИО на 

МОМН, неправителствени организации и институции, работещи по проблемите на 

престъпността и агресията, бяха набелязани мерки за превенция. Предложенията 

станаха база за разработването на местна стратегия за преодоляване на агресивното 

поведение на учениците в училищата. 

 

Разработената стратегическа програма и пакет от мерки за предотвратяване 

на агресивните прояви в училище бяха предложени на Министерството на 

образованието, училищата в Шумен,  на общинската власт и органите на местното 

самоуправление. 

 

 

Председател на СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам”:  

Галина Стоянова Минчева  
 

 

 

 


