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СДРУЖЕНИЕ „СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР“
Свободен млaдежки център (СМЦ) е неправителствена организация,
регистрирана през 1997 г. и работеща в обществена полза.
Организацията изпълнява следните дългосрочни програми:
Младежка доброволческа служба;
Социална и образователна подкрепа;
InterFace;
Международно младежко сътрудничество.

Програма „Социална и образователна
подкрепа“
СМЦ предоставя социални и образователни услуги на деца в неравностойно положение или в риск – това са главно деца лишени от
родителски грижи, с различни увреждания или отпадащи от училище.
За да подкрепи последната група, през 2008 г. организацията създаде
Ценър за социална и образователна подкрепа. Центърът е базиран в
кв. “Нов път“ – Видин (с компактно ромско население) и в него работят
социални работници и чуждестранни доброволци.
За повече информация посетете нашия сайт – www.fyc-vidin.org

ПРОЕКТ „УСМИХНИ СЕ, УЧИЛИЩЕ“
ОБЩА ЦЕЛ: Личностно развитие на ромските деца и превенция на
отпадането им от училище чрез участието им в извънкласни и
извънучилищни форми и дейности.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
Развитие на надграждащи извънкласни/извънучилищни
форми, развиващи социални и професионални умения/
интереси;
Използване на културното различие и спорта като
мотивиращи фактори;
Отваряне на училището към общността и промоция на
ромската култура.
ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Деца и младежи на възраст 7-15 години, ученици в ОУ „Епископ
Софроний Врачански“ и в други видински училища, живеещи в кв. Нов
път (с компактно ромско население). Общият брой участници от
тази целева група в дейностите по проекта се предвижда на мин. 312.
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Проектът се изпълнява от сдружение Свободен младежки център Видин в партньорство с ОУ „Епископ Софроний Врачански“.
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
13 месеца (10/2009 – 10/2010)
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
81 537,76 лв.

КАКВО ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО?
Набиране на участици
След провеждане на разяснителна кампания сред учениците и родителите от ОУ „Епископ Софроний Врачански“, ще бъдат набрани
участниците в различните клубни дейности, предвидени по проекта
(виж по-долу). Записването в клуба става, като се подаде заявление по
образец от страна на родителите/настойниците на ученика до
ръководството на училището. Тази дейност ще се осъществи през
м. октомври 2009 г.

Клубни форми
Вокалното пеене и танците, станали популярни чрез телевизионния
екран, се радват на традиционен интерес в ромската общност, а
спортът е една от работещите форми за превенция на отпадането
от училище. Ето защо планираме да ги използваме, заедно с други
форми на участие, за които партньорите разполагат с база и
техническа обезпеченост. Ще бъдат създадени общо 18 клуба, както
следва:
по изкуствата: „Music Idol“ (караоке пеене) – 2 клуба;
„Танцувай с мен“ (танцов клуб) – 2; Театрален клуб – 2; клуб
„Визуални изкуства“ - 2; клуб „Традиционни занаяти“ - 1;
спортни: бейзболен, волейболен, футболен, баскетболен и по
тенис на маса;
други: „здравно образование“, „журналистика“, „астрономия“ и
„екология“.
Клубовете ще се водят от лица с подходяща квалификация и опит, в
извънучебно време. Всички клубове ще работят по утвърдена
програма (80 уч. часа/клуб), разработена от ръководителите им.
Средният брой участници в един клуб се очаква да бъде 14. Клубовете
ще работят в периода ноември 2009 – юни 2010 г.

Създаване на web-сайт за ромските
традиции
Ромската култура е непозната за българското мнозинство и особено
сред младите хора. Използвайки Интернет тя може да стане подостъпна, а ромските деца да получат самочувствие. Сайтът ще бъде
разработен с помощта на специалист, но на база продуктите от
клубната дейност. За целта там, където е приложимо, ще се работи
целенасочено за събирането на необходимите материали, например:
дигитализиране на стари снимки, записването на устни разкази и
легенди, подбор на музикални произведения, съставяне на кратък
ромско-български разговорник, заснемане на традиционни празници
и пр., които да създадат един „on-line архив“ и да презентират
ромската култура. Сайтът ще бъде един от основните продукти
на проекта и неговото създаване ще бъде обединяващо за клубовете
по визуални изкуства, традиционни занаяти, журналистика, музика
и пр. Сайтът ще дава също информация за проекта, за текущите му
дейности и т.н.

Кулминационни събития
Тази дейност се обосновава от нуждата проектът да отчете пред
местната общност своите продукти и постижения, което също ще
създаде по-добра среда за подобни инициативи в бъдеще. Кулминационните събития ще бъдат съсредоточени в периода около
Международния ден на детето - 1 юни. Те ще включват: Концерт в
центъра на квартала (клубове по музика и танци, театрален клуб);
спортни състезания (спортни клубове, с поканени отбори от други
училища); изложба (клубове по визуални изкуства, традиционни
занаяти); официална промоция на сайта; издаване и разпространение
на бюлетин за проекта (клуб журналистика).

2Лято в града“
Известно е, че за разлика от българските си връстници, ромските
деца най-често не напускат своя квартал през лятото. Тук става дума
за инициатива от вида „лагер в града“ за ангажиране на учениците
през летните месеци в забавни и полезни занимания. Ще обърнем
внимание, че в квартала не съществуват практически никакви
възможности в това отношение, а останалата част на града е твърде
далеч и изисква организиран транспорт. Предвиждаме в програмата
да вземат участие минимум 60 деца през летните месеци на 2010 г.,
които ще бъдат организирани от младежки работници/организатори. Децата ще бъдат както от ОУ „Епископ Софроний
Врачански“, така и от други градски училища, но живеещи на
територията на квартала. Те ще са разделени на групи по възраст.
Дейността ще включва: весели и спортни състезания; подготовката
на представления, концерти и изложби; посещения на куклен/
драматичен театър и на басейн в града; организиране на дискотеки;
излети до м. “Божурица“ и др. под., по утвърдена програма. Ще се
насърчава участието на родителите, както и на български младежидоброволци от градските училища.

Очакван ефект върху целевата група
Методите на проекта (интерактивност, обучение чрез правене) са
така ориентирани, че да имат траен ефект върху целевата група
ученици. В резултат от него те ще добият ценни умения, които ще
им помогнат в бъдещата реализация. Тук виждаме два аспекта –
първият и по-важният, се базира на приобщаването на учениците
към образованието и училището, правейки ги по-атрактивни и
привлекателни, а вторият – на получаването на известни
професионални знания и умения, които ще имат отношение към
кариерното развитие (журналистика, занаяти, спорт, екология и пр.).
Освен към учениците, проектът е насочен и ще има по-широко
отражение върху цялата местна общност, правейки обща промоция
на образованието и позитивните избори за свободното време.

Индикатори за изпълнение на дейностите и
за резултати от проекта
Брой ученици включени в извънкласни/извънучилищни
дейности – 312;
Брой клубни форми, осъществени по проекта – 18;
Брой училища, предлагащи извънкласни дейности – 1;
Общ брой проведени учебни часове (обучение и практическа
дейност) – 1440;
Брой проведени публични мероприятия – мин. 4;
Брой разработени и разпространени печатни материали
(плакат, брошура, бюлетин) – 3;
Брой създадени web-сайтове – 1.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ
на Европейския социален фонд. Свободен младежки център
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия
документ, и при никакви обстоятелства не може да се
приеме като официална позиция на Европейския съюз или
Министерство на образованието, младежта и науката.
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