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ГОДИШЕН ПРОГРАМЕН ОТЧЕТ  

2015г.  

 

по чл.40 (ал.2) и чл. 38 от ЗЮЛНЦ 

 

През периода (Януари – Декември, 2015г.)  СНЦ “ Демократично 

Сдружение Искам да Знам” гр. Шумен реализира  проекта „ Заедно срещу 

агресията” по процедура на Стратегия за превенция на агресивното поведение сред 

подрастващите в община Шумен (2012-2015г.) . Проектът е в партньорство с 

ПГССХТ - гр. Шумен. В рамките на проекта бяха изпълнени дейности по обучение 

на педагогическия персонал на партньора за справяне с прояви на агресивно 

поведение в училище и извън него. Създадена беше помирителна комисия в 

училището – партньор, която предлагаше решения по конкретни казуси свързани с 

агресията в училище. С оглед осигуряване устойчивостта на резултатите и 

популяризирането на проекта бяха изработени „Помагало” и филм за добрите 

практики, приложени в проекта. Помагалото бе разпространено в училищата на 

територията  на град Шумен и  в държавни и общински институции. Филмът бе 

показан на Обществен форум за образованието в Шумен.  

Организацията продължава да работи като партньор проект на европейската 

програма „Еразъм +”, ключова дейност 2 „ Стратегически партньорства”, с водеща 

италианска организация и още 5 партньорски организации от ЕС и Турция. 

През 2015г. СНЦ „ Демократично Сдружение Искам да Знам” стана член на 

Обществения съвет към Комисията за връзки с неправителствените организации 

към Народното събрание на Р. България. Дейността й е в направление „ 

Правосъдие, обществен ред и сигурност”.  Като член на Обществения съвет, 

организацията е участвала в заседания по разглеждане проекта на документи, 

включени в дневния ред на Народното събрание.  

През 2015г., неправителствената организация се включи в Обществен форум 

на НПО при Омбудсмана на Община Шумен.  
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