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НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СТАТУС КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА ООН
(ИКОСОС) ОТ 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
МЕСЕЦ ЮНИ 2018 - 2020 ГОДИНА
Национално сдружение „Младежки Глас” е една от най-големите
независими неправителствени младежки организации в Република България,
наброяваща над 10 000 официално приети членове и симпатизанти,
разпределени в Областни и Общински структури, секции и клубове по
интереси в цялата страна, както и над 60 000 симпатизанти в нашите групи и
страници в социалните мрежи в Интернет.
Национално сдружение „Младежки Глас” е официално призната от
Министерство на младежта и спорта като НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА
МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ, статут който е доказан с доверието, получено от
хилядите ни членове и симпатизанти в цялата страна.
През 2017 година Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”
официално получи статус на Организация със специален консултативен
статус към Икономическият и социален съвет на ООН (ИКОСОС).
Национално сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е обединение на младите
хора в България, които могат и искат да реализират своя потенциал чрез
обществени инициативи, подкрепа на собствените си идеи и реализация на
възможностите си в името на екипа на младите.
Мисията на Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е да установи равностойно
положение на младите хора в обществото, като вдъхнови младежите да
покажат и развият своите възможности и да използват качествата си, за да
постигнат себе-реализация в подходящата за тях сфера.
ЦЕЛ: Младите хора да развият своите способности, своя потенциал,
тяхното мнение да бъде чуто и в обществото да се работи конкретно по
неговата реализация. Гласът на младите хора трябва да бъде чут, те са не
само бъдещето, но и настоящето на България.
Слоугънът на Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е създаден от нашите
членове и гласи: „Да повярваме в младото поколение, то има какво да ни
каже...“, и е насочен към обществото. Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” към
настоящия момент е единствената организация, която реално работи за
младите хора в цяла България и подпомага тяхната дейност и развитие със
силата на цялата си структура.
Организацията е пълноправен член и представител на младите граждани
на Република България в редица международни съюзи и формирования,
между които IPYG – Световната младежка организация за мир, обединяваща
над 300 от най-мащабните НПО-та в света със седалище в Южна Корея.
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Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е представител на страната ни и в
Международната
НПО
Мрежа
“WE
ARE
TOGETHER”,
която
има
представителства в 18 държави по света, сред които САЩ, Китай, Германия,
Франция и др. Седалището на WE ARE TOGETHER е в Русия и всички контакти и
работа по програми на територията на България се осъществяват от
Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”. Организацията ни е учредител и постоянен
член на Национален младежки форум /НМФ/, част от Европейски младежки
форум. Редица организации и институции в Европа, САЩ и Русия през
годините са установили партньорски взаимоотношения с нас и към днешна
дата екипът ни работи с тях, както и с всички институции, държавни и общински
администрации и представители на неправителствения сектор в цялата
страна.
Национално сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е обединение на младите
хора в България, които могат и искат да реализират своя потенциал чрез
обществени инициативи, подкрепа на собствените си идеи и реализация на
възможностите си в името на младите.
Организацията поставя началото на своето съществуване през 2007 г. в
град Бургас, където група младежи създават първото ядро на Сдружението.
Броени месеци след това млади лидери поемат ръководството на клонове
последователно в градовете София, Пловдив, Русе, Варна и др. Създават се
много секции и клубове по интереси, които са автономни и работят към
Организацията със свое ръководство и членове.
С течение на времето Сдружението утвърждава принципа да бъде
управлявано в цялата страна само и единствено от млади хора. Без чужда
намеса, религиозни и политически влияния, структурата привлича много
официални членове и симпатизанти през годините. Непроменен и до днес
остава основният принцип на Сдружението – да развива потенциала на
младите. Това се осъществява чрез много семинари, обучения, тренинги и
мероприятия, организирани на територията на страната, на които присъстват
и участват младежи. Чрез съвременните възможности, които предоставя
Интернет, се организират уебинари и събития в социалните мрежи, което
предоставя възможност да се стигне до младите хора в цялата страна.
Организационните умения, които изгражда MG сред членовете си,
превръщат с течение на времето нашите членове в лидери, които предават
уменията си на младежите, които постъпват в Организацията след тях.
Членството в MG не е обвързано с никакви дискриминационни и
ограничаващи критерии – без значение от расова, политическа и религиозна
принадлежност, финансово, възрастово или каквото и да е било друго
ограничение – при нас се приемат всички, желаещи да развиват младото
поколение граждани.
През годините сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ работи по редица
европейски и национални проекти, в които прозрачността и принципа на
развитие на младите е основен приоритет. Организацията партнира с всички
институции в страната и колеги от останалите НПО структури.
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MG е член на младежки обществени съвети в общините на територията
на страната и консултативни съвети по младежта към Областна
администрация.
Дарителските кампании и доброволчеството са залегнали в основата на
много наши мероприятия, MG е основен партньор на БЧК, както и редица
институции в страната.
Мащабността на нашите инициативи и налагането на мнението на
младите се съчетават с увеличаването на кадровия потенциал на цялата
организация.
Днес Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ работи, осъществява дейности и
срещи с младежи на територията на почти цялата страна чрез своите клонове
и секции и осъществява контакти в цял свят с наши приятели и привърженици,
подкрепящи каузата на младите. Развитието на Организацията е пряко
свързано с потенциала на младите, които се ползват с нашата подкрепа, а
самите Ние с тяхното доверие!
Настоящия доклад има за цел да представи и да служи като
доказателство за дейността на Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” на територията
на Община Бургас.

2018 г. – 2020 г.
Февруари месец: Открит урок по спортни танци. Танцово студио “Денс
Парадайс” гр.Бургас, с партньорството на Национално Сдружение
“МЛАДЕЖКИ ГЛАС”. Дата и място: 09.02.2018 г., гр. Бургас. Участници: Над 50
души . Резултат: Всички желаещи имаха възможността да усетят ритъма на
танца от латино ритмите до уникално по рода си огнено шоу – въртене на Пой.
Събитието започна с демонстрация на детски танцови двойки, които участват в
редица национални състезания. Танцовото шоу продължи с малките сладури
на студиото и с начинаеща демонстрация на всички присъстващи. Треньорът
по спортни танци и основателя на танцово студио “Денс Парадайс” Цвета
Атанасова се погрижи за цялостната тренировка на всички присъстващи.
Март и Април месец: Младежи от Сдружение “Младежки Глас” организираха
обучения на тема „Не на агресията сред ученици“, целящ превенция на
агресията сред младите хора в училищата. Обхват на територията на Община
Бургас: десетки ученици.
Април месец: Клуб „Психология” към Националното сдружение „Младежки
Глас” организира поредното събитие от кампанията “Психологично здраве”.
Март и април месец:
Кампания „Великден за всеки“. Организатор:
Национално Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ под патронажа на Националния
Омбудсман на Република България. Дата и място: 23, 24, 25, 30, 31. 03 и 01.04.
2018 г., гр. Бургас и гр. Варна. Участници: Над 30 души . Резултат: Национално
Сдружение “Младежки Глас” бе отново партньор в страната. Екипи с
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доброволци на Сдружението разпространяваха и спомогнаха
осъществяването на кампанията „Купи и дари“ в помощ на хората.

за

Април месец: Интернационален обучителен семинар за създаване на онлайн
бизнес. Организатор: Национално сдружение „Младежки глас“. Дата и място:
29 и 30.04.2018 г., гр. Бургас, х-л „Мираж“. Участници: Над 40 души . Резултат: В
рамките на два дена младежите от Румъния, Италия, Швейцария, Пакистан,
Кения, Турция, Гърция и разбира се от домакините България трябваше да
разработят онлайн бизнес.
Май месец: Кариерен форум - Национално Сдружение “Младежки Глас”
взе активно участие в кариерен форум “Не говори за мечтите си, действай!”.
На форумът бяха представени младежките идеи за развитие на обществото.
Май месец:
Спорт в гората. Организатор: Национално Сдружение
„Младежки Глас”. Участници: 25 души. Резултат: Събитието бе посетено от
много нови хора, които спортуваха активно. За най-активните и участници
имаше награди.
Май месец: Кампанията „С любов към здравето” с нов старт на
профилактичните прегледи. Консултацията за младежи се осъществи със
любезното съдействие на стоматолога д-р Пламен Балев.
Юни месец: Сдружение „Младежки Глас” осъществи уебинар на тема
“Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегия за стартиране на нов бизнес
проект”. Участници: 25 души. Уебинарът беше насочен практически и с
конкретни примери.
Юни месец: „Да върнем родителите в училище“. Организатор: Евродепутатът
Асим Адемов с подкрепата на Министерството на образованието и науката
Дата и място: 01.06.2018 г., гр. Бургас, ОУ „Братя Миладинови“. Участници: над
120 представители на родителски и учителски асоциации, сдружения,
директори, родители и учители. Резултат: Инициативата има за цел да засегне
наболелия проблем с разрушената връзка между родители и учители и да
предостави платформа за диалог между заинтересованите страни. Мнението
си по този въпрос представиха г-жа Таня Михайлова, зам.-министър на
образованието и науката, представители на научните среди, синдикати,
родителски асоциации и сдружения, директори, учители и родители. Наш
официален представител беше Камелия Димитрова – част от националното
ръководство на сдружението.
Юни месец: Две събитие по повод Деня на детето . Организатор: Национално
Сдружение „Младежки Глас”. Дата и място: 01.06.2018. Участници: Над 50
деца. Резултат: Младежите заедно с децата от ДГ „Звездица” в ж.к. Зорница –
Бургас поставиха къщички за птици в двора на институцията. Специално за
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малчуганите имаше открит урок за птичките и горите в България, и много
подаръци. Събитието беше съвместно с РИОСВ – Бургас, отдел
„Биоразнообразие и Защитени Територии” и ръководителя на детската
градина г-жа Ахмедова. Следобедните часове на малчуганите от детската
градина в село Черни Връх бяха превърнати в игри за бързина, ловкост и много
изненади. Децата бяха разделени на два отбора и участваха в игра „пътека на
усещанията” – пет легенчета всяко пълно с различни неща като речни камъни,
пръст, пясък или вода. За финал избираха правилния контейнер за разделно
събиране на отпадъци. Празникът на детето беше отбелязан с торта за всички
смели и любопитни малчугани. Събитието се организира с подкрепата на ДГ
село Черни Връх.
Юли месец: Малки и големи се включиха в уникално състезание „Не на
агресията по пътищата”. Сдружение „Младежки Глас” беше основен
организатор на високите скорости с радиоуправляеми колички.
Юли месец: Национално сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“, доброволци и
диабетици запознаха гражданите с проблемите, свързани с диабета.
Кампанията се проведе под наслов „Диабетът – утре може да си ти“.
Юли и Август месец: „Аз съм НЕзависим“ – ела и разбери! Организатор:
Национално Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС”. Дата и място: 21 и 22.07, 11 и
12.08. Участници: Над 100 младежи. Резултат: Осъществена информационна
кампания под формата на отворена шатра за дискусия в гр. Бургас. Целта на
кампанията е да информира, консултира, обучава, изгражда личностни
качества, мотивира и формира социални умения сред целевата група,
свързани с придобиване на знания и превенция по отношение на различните
форми на зависимости.
Август месец: „Let’s dance and Sport Burgas 2018: Следвай ритъма!“.
Организатор: Национално сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”. Дата и място:
12.08.2018г., гр. Бургас, пред Експо център „Флора“. Участници: Над 50 души .
Резултат: Спортното събитие привлече множество млади хора. С участието на
DJ Double D и фитнес гуруто Стоян Николов.
Август месец: Стрийт фитнес турнир. Организатор: Национално Сдружение
“Младежки Глас”. Дата и място: 18.08.2018г. Участници: 20 души . Резултат:
Млади гладиатори се състезаваха в Несебър и показаха майсторство на
спортната площадка. В оспорваната надпревара победи Стефан
Скробански. Той получи почетното първо място, купа и парична награда. На
второ място се нареди Илиян Илиев и Христо Костов застана на трето място.
Август месец: Обучение на тема „Уикенд на промяната – хранене, движение,
спорт“. Младежи от тези градове взеха активно участие в дискусията.
Организатор:
Национално
Сдружение
„МЛАДЕЖКИ
ГЛАС”.
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Резултат: Проведени са две лекции, на които присъстваха и взеха участие
младежи, ученици и студенти от областта – членове, симпатизанти и млади
хора.
Септември месец: Официално посещение на младежка делегация от Южна
Корея в централата на МЛАДЕЖКИ ГЛАС - Бургас. Организатор: Министерство
на младежта и спорта. Дата: 10.09.2018 г. Участници: 40 души. Резултат:
Младежите имаха за цел да обменят добри практики в сферата на
младежките дейности. Делегацията от Южна Корея беше водена от
представители на Министерството на младежта и спорта на Република
България.
Септември месец: Кампанията “С любов към здравето” продължава с
поредната консултация на профилактичен ехографски преглед на млечните
жлези. Профилактични прегледи спомагат за ранна диагностика на различни
болестни състояния, по-ефективно лечение и съответно по-добро здраве.
Септември месец:
Участие в Заседание на Областната комисия по
безопасност на движението в Бургас - 11.09.2018 г.
Септември месец: Участие на Национално Сдружение „Младежки Глас“ в
кампанията „Да изчистим България!“ - Дата и място: 15.09.2018 г.
Септември месец: Безплатен открит урок по спортни танци . Организатор:
Танцово студио “Денс Парадайс” гр.Бургас, с партньорството на Национално.
Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС». Дата и място: 19.09.2018 г., гр. Бургас.
Участници: Над 50 души. Резултат: Поредното събитие за младите хора зареди
с настроение присъстващите родители и техните деца. Младите таланти се
изявиха на танцовата сцена с много усмивки и кипяща енергия за игра.
Септември месец: Участие на Национално Сдружение «Младежки глас» в
официална среща с делегация от Китай - 21.09.2018 г.
Португалия: Делегация на Национално Сдружение «Младежки Глас» в гр.
Брага, Португалия - 24-26.09.2018 г.
Октомври месец: Обучение на тема „Как да направим видео визитка?“.
Организатор: Национално Сдружение „Младежки Глас“. Дата и място:
06.10.2018 г. Участници: Над 30 души. Резултат: Младежите успешно преминаха
обучение как да направим най-добрата видео визитка. В него бяха включени
начин на изразяване и успешно презентиране на силните страни.
Южна Корея: Участие на Национално Сдружение „Младежки Глас“ в
младежката делегация в Южна Корея - 10-19.10.2018 г.
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Октомври месец: MG-Дискусия – Аз съм НЕзависим! Организатор:
Национално Сдружение „Младежки Глас“. Дата и място: 13.10.2018 г., гр.
Бургас. Участници: 30 души.
Октомври месец: Рожден ден Младежки Глас – 11 години
Организатор: Национално Сдружение „Младежки Глас“
Дата и място: 20.10.2018 г., Резултат: Рожденият ден включи в програмата
официално награждаване на дейните членове Женина Трифонова и Валентин
Димитров.
Октомври месец: Младежи от Ловеч участваха в обучение на тема „Работа с
Power Point – базови умения. Модул 1“. Над 20 млади хора безплатно получиха
знания в обучението, което беше организирано от Национално сдружение
„Младежки Глас”.
Октомври, ноември и декември месец: Младежи от Сдружение “Младежки
Глас” организираха обучения на тема „Не на агресията сред ученици“, целящ
превенция на агресията сред младите хора в училищата. Обхват на
територията на Община Бургас: десетки ученици.
Ноември месец: Клуб „Медик” - Обучение по Първа Долекарска Помощ
Организатор: Клуб “Медик” към Национално Сдружение “Младежки Глас”
Дата и място: 03.11.2018 г., гр. Бургас. Резултат: Български Червен Кръст –
Област Бургас се включиха в обучението с лектор специалиста Златка
Атаносова. Чрез помоща на специални манекени за първа долекарска
помощ всички участници имаха възможността практически да покажат
наученото.
Ноември месец:
Благотворителна кампания на Национално Сдружение
„Младежки Глас“ с партньорството на Български Червен Кръст – област Бургас
дари оборудване по първа долекарска помощ на 6 училища от област
Бургас.
Ноември месец: Младежи се включиха в обучение по първият Бета тест на
Бизнес Игра на България. Мероприятието се осъществи от Сдружение
“Младежки Глас”. Обучението се проведе под формата на игра, която имаше
за цел да предостави първоначални знания за парите и тяхното управление, и
увеличаване. Бизнес играта е специално пригодена за възможностите на
обществото в България.
Ноември месец: Участие на делегация от Национално Сдружение “Младежки
Глас”: Зам.- председателят на УС и Ръководството на Бизнес Клуба в лицето на
Добромир Тодоров и Евгени Нончев в събитието “Музиката на Европа –
говорим на един език”, отбелязвайки Годината на културното наследство в
Европейския Съюз.
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Декември месец: Благотворителен Коледен Бал „Всички сме едно семейство“.
Организатор: Национално Сдружение „Младежки Глас“. Дата и място:
01.12.2018 г., гр. Бургас. Участници: Над 140 души . Резултат: Традиционното
събитие обедини различни бизнес партньори, общественици, депутати,
общински съветници, държавни администрации, младежи и симпатизанти на
идеята. Събраните средства бяха предоставени на Български Червен Кръст –
Бургас за оборудване на кабинети по Първа долекарска помощ.
Декември месец: Инициатива за борбата срещу зависимостите. Резултат:
Проведени са поредица от неформални младежки срещи и е проучена
възможността за създаване на местни инициативни групи за анализ на
мнението на младежите и способността им за решаване на поставените
проблеми.
Декември месец: Представители на неправителствения сектор се обучават
как да внедряват модел на социален франчайзинг в сферата на онлайн
бизнеса . Организатор: Бургас. Дата и място: декември 2018 г. в гр. Бургас .
Участници: 30 души. Резултат: Представители на неправителствения сектор
се обучават как да внедряват модел на социален франчайзинг в сферата на
онлайн бизнеса.
В Бургас се проведе обучителен семинар на тема
“Адаптиране и внедряване на демонстрационен модел на социален
франчайзинг в сферата на онлайн бизнеса за създаване на социално
предприятие“. Мероприятието се организира в офиса на Национално
Сдружение „Младежки Глас”. Мероприятието беше открито от Борис Вълев –
областен председател на Национално Сдружение „Младежки Глас“ клон
Пловдив, който запозна присъстващите с проекта, целите, приоритетите и
постигнатото до момента. В края на обучението всеки участник получи
Практическо и теоретично ръководство за практикуване на социален
франчайзинг, разработено от екипа на проекта, относно
пилотен
демонстрационен модел на иновативна практика – социален франчайзинг в
сектор „Туризъм”.

2019 г.
Февруари месец: Двудневен открит урок по спортни танци в Бургас. Дата:
13.02.2019. Участници:
60 души. Резултат:
Огромен интерес към това
прекрасно двудневно събитие. Танцово студио “Денс Парадайс” с
партньорството на Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” с безплатни
уроци по спортни танци в два поредни дни – за деца и възрастни. Всеки млад
човек има потенциал и той трябва да бъде подкрепян и развиван, щастливи
сме, че помагаме заедно.
Февруари месец: Официалното изказване на националния лидер Тодор
Йосифов на Национално Сдружение "Младежки Глас" по време на
Областната конференция на БЧК Бургас - 25.02.2019г.
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Февруари месец: Заседание на Обществения съвет по въпросите на
младежта. Дата: 07.03.2019.
Февруари месец: Безплатен семинар от кампанията “Психологично здраве”
беше организиран от Клуб Психология към Национално Сдружение
“Младежки Глас”. На семинара бяха разгледани основните моменти от
възпитанието в три възрастови групи: - от раждането до седмата година; - от
осмата до дванайстата година; - от тринайстата до деветнайстата година.
Март месец: Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и гражданите в Народното събрание. Дата и
място: 12.03.2019. Резултат: Изразена позиция на сдружението за приемане
на Закона за доброволчеството.
Март месец: Официална среща на Министерството на Младежта и Спорта с
младите в Бургас. Дата и място: 14.03.2019 в гр. Бургас . Резултат:
На
събитието присъстваха зам.-министър на младежта и спорта, кмет на
Община Бургас Димитър Николов, ректор на БСУ проф. Галя Христозова,
националния лидер на НС “Младежки Глас” Тодор Йосифов, председател на
НПСС Яна Вангелова, представители на институции, организации, учебни
заведения, младежки структури и активни млади хора. Един от основните
приоритети в работата на Министерство на младежта и спорта, като основен
орган на държавната власт за развитие, прилагане и координация на
политиките за младите хора на България, е бъдещата Национална стратегия за
младежта след 2020 г.
Април месец: Младежки Глас се включи в националната кампания "Великден
за всеки" - три поредни седмици в Бургас. Дата и място: април месец 2019 г.
Резултат: #ВеликденЗаВсеки в подкрепа на баба и дядо! Екипи от Национално
Сдружение “Младежки глас ” в Бургас се включват за четвъртата година в
националната кампания „Великден за всеки”, която се организира от
Омбудсмана на Република България, насочена към подпомагане на
възрастните хора. Инициативата се проведе в БИЛЛА – Бургас. Кампанията
продължава на три поредни седмици през месец април 2019г.
САЩ: Национално Сдружение „Младежки Глас“ с предложение към ООН на
предстоящата конференция на ИКОСОС в Ню Йорк
Дата и място: април 2019 г. САЩ
Резултат: След покана от страна на службата за междуправителствена
подкрепа и координация за устойчиво развитие на Департамента по
икономическите и социални въпроси на Организацията на обединените нации
към най-голямата българска неправителствена организация на младите хора,
вчера екип на „Младежки Глас“ входира своето писмено предложение. По
темата „Овластяване на хората и осигуряване на приобщаване и равенство”
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експерти от НПО-то подготвиха документ, който е съставен въз основа на
работата с хилядите младежи в страната и тяхното мнение по въпросите,
което се изпраща за да бъде представено на семинара на високо равнище
за Икономическия и социален съвет, който ще се проведе тази година в САЩ.
Сред приоритетните цели на форума ще бъдат осигуряване на
приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на
възможностите за учене през целия живот за всички, насърчаване на устойчив,
приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и
достойни условия на труд, както и насърчаване на отговорни и приобщаващи
институции на всички равнища. Предложенията в основния документ, изпратен
от родната организация, които да бъдат включени в дневния ред на
заседанието засягат важните въпроси и връзката им с младите хора, тяхната
интеграция в процесите и развитието на обществото.
Април месец: Официална среща в Министерство на младежта и спорта.
Дата и място: април 2019 в гр. София. Резултат: В този дух на диалог бяха
насочени основните теми в срещата, с цел продължение на устойчиви
практики и дейности в подкрепа на младежта в България. Сдружението цели
да надгради още по-силно партньорство на гражданския сектор с държавните
институции. Организацията активизира усилията си към младежките идеи, за
да се превръщат те в реалност.
Май месец: Младежи от Сдружение “Младежки Глас” организираха обучения
на тема „Казах НЕ на агресията“, целящ превенция на агресията сред
младите хора в училищата. Обхват на територията на Община Бургас: десетки
ученици.
Юни месец: Първи Юни с МЛАДЕЖКИ ГЛАС: Детство мое - вълшебно и велико.
Дата: 01.06.2019г. Участници: 300 души. Резултат: Прекрасен празник за
малките сладури в Бургас организира Национално Сдружение „Младежки
Глас”. Детската забава събра стотици малчугани и родители в Морската
градина. Събитието беше по повод Международният ден на детето – 1 юни
празник за най-малките „Детство мое – вълшебно и велико“. В събитието
имаше игри за рисуване, колички с дистанционно управление, сектор за игра
или рисуване на асфалт.
Юни месец:
Кампания „Здраво лято” се проведе в Бургас с водещи
ендокринолози. Дата: 15-16.06.2019 г. Участници: 250 души
Резултат: Безплатни консултации организираха за гражданите и гостите на
Бургас. AEGEE – София най-голяма европейска студентска организация, с
партньорството на Национално сдружение „Младежки глас” и водещи
столични ендокринолози организираха здравна кампания под мотото „Здраво
лято“. Кампанията беше подкрепена от Нова Нордиск и Abbott Diabetes Care –
RSR EOOD. Събитието беше в рамките на два дни и прегледите се извършиха
от д-р Ивайло Богомилов, д-р Десимира Миронова, д-р Цветомир Герганов и д-
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р Весела Михнева. Подобни кампании е имало и в други градове на България,
като за първи път в Бургас беше на разположение и специална машина
измерваща различни метаболитни показатели включително и метаболитната
възраст. Прегледите обхванаха измерване нивата на кръвна захар,
артериално налягане и съвети за затлъстяване и хранителен режими, както и
за активен начин на живот. Необходимите материали за кампанията са
осигурени от Нова Нордиск, която е водеща компания в света за производство
на инсулин и медикаменти в областта на диабета.
Юни месец: Кампания „Казах НЕ на агресията”. Резултат: Ученици се включиха
в обучение против агресията. Чрез различни ролеви игри лектора показа
страните на агресията и начините за справяне с нея.
Юни месец: Младежки Глас подкрепя младите писатели. Дата: 26.06.2019г.
Резултат: Национално Сдружение “Младежки Глас” подкрепи с награди
Девети международен литературен конкурс “Изкуство против дрогата”. В
изданието са участвали над 200 млади автори между 14 и 25 години.
Поздравления на организатора Народно Читалище “Любен Каравелов 1940”
Бургас и на младите таланти с пожелание за още творчески успехи.
Благодарности към екипа на читалището за възможността да подкрепим
младите хора в тяхното развитие.
Финландия: Младежки Глас участва в Европейска младежка конференция –
Финландия. Дата и място: 01.07.2019 във Финландия. Резултат: Три дена в
Хелзинки, Финландия. Българска делегация беше водена от Министерство на
младежта и спорта на Република България. Европейска младежка
конференция беше в рамките на Диалог на ЕС, по въпросите за младежта в
периода на председателство на Съвета на ЕС от Финландия.
Юли месец: Здравна кампания проведоха Младежки Глас и Медицинска
лаборатория „ЛИНА” в Бургас. Дата: 22.07.2019 г. в област Бургас . Резултат:
Профилактична кампания на Национално сдружение „Младежки Глас” и
Медицинска лаборатория „ЛИНА” се организира в Бургас. Кампанията е част
от редица събития за здравната профилактика. Всеки участник имаше
възможност напълно безплатно да си направи пълно изследвание на кръв и
урина, което е едно от най – предпочитаното, защото показва състоянието на
бъбреците, черния дроб, мастната обмяна и различни органи и системи.
Юли месец: Мероприятие организирано от Национално Сдружение
„Младежки Глас”, което показа една истинска алтернатива на безсмисленото
шофиране на високи скорости по големите пътища, като ги замени с
удоволствие от едно невероятно изживяване със спорта на 4 колела, който
пази и гражданите и нашите деца. Всеки желаещ имаше възможността да
изпробва абсолютно безплатно автомобилите с дистанционно управление, с
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различна мощност и размери. От най-малките до най-големите усетиха
истинският адреналин и безопасна алтернатива на високите скорости.
Август месец: Фестивал на младежта организираха в Бургас. Организатор:
НС „Младежки Глас”. Участници: 2000 души. Дата и място: 12.08.2019г.
Резултат: Следвай ритъма с Младежки Глас – zumba фест, jumping fit, табата
и cross Fit. Цветно настроение, емоции, ненадминати таланти и младежка
енергия завладяха Бургас. Организатор на събитието за 7-ма поредна година
„Следвай ритъма 2019 – Let’s dance Burgas“ беше Национално Сдружение
„МЛАДЕЖКИ ГЛАС”. Мероприятието се проведе с участие на треньорите от
Спортен центьр “София” – Бургас: София Мазуренко – сертифициран
треньор, диетолог, собственик на спортния центьр, Юлия Разянцева –
сертифициран треньор по табата, jumping fit и Дима Войткевич треньор по
салса и бачата. В събитието участваха още треньорите: Аксиния Николова и
Стефка Граматикова от ZUMBA FIT BURGAS, Бисер Русимов и Иво Иванов
треньори и състезатели по CrossFit от XplosiveGym Бургас и Стоян Пенев и
Марияна Концарова – Фитнес Инструктори от Titan Gym Бургас.
Септември месец: Да изчистим България заедно! Дата: 15.09.2019 г. Резултат:
Подкрепяме и се включваме в кампания на bTV. Нека да продължим да
изхвърляме отпадъците на указаните за това места.
Септември месец: Академия за млади хора на тема "Различни форми на
агресия". Младежите взеха участие в разнородни панели свързани с
психологическата страна, юридическите похвати, заплахи в интернет и
финансови мотиви за агресия.
Септември месец: Шест училища от област Бургас получиха дарение за
оборудване на кабинети по първа помощ от Младежки Глас. Дата: 25.09.2019
г. Резултат: Дарението беше събрано на Благотворителния коледен бал през
2018 година. Национално Сдружение „Младежки Глас” заедно с Български
Червен Кръст – Област Бургас официално дари оборудване за кабинети по
Първа долекарска помощ на 6 училища от Област Бургас. Дарението беше
връчено на шест училища – АЕГ “Гео Милев”- Бургас, Професионална
търговска гимназия – Бургас, ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ – Бургас, СУ “Христо
Ботев” – Сунгурларе, СУ “Христо Ботев” – Карнобат и СОУ „Л.Каравелов“ –
Несебър. Оборудването на кабинетите включва: манекен – възрастен;
манекен – бебе; оборудвана раница с консумативи по първа долекарска
помощ; брандирани елеци и тениски с емблемата на БЧК; образователно
информационно табло за училището. Целта на дарението е да улесни
процеса на обучение на учениците по първа помощ, да стимулира участието
им в дейности на Българския младежки Червен кръст на местно ниво и да
възпита приемственост между поколенията, прилагайки подхода „връстници
обучават връстници“. Класните занятия преминават с огромен интерес и
активно участие на ученици. Кампанията за оборудване на кабинети по Първа
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долекарска помощ продължава вече четвърта поредна година. До този
момент са обхванати 17 училища от Област Бургас.
Септември месец: Младежи се учиха на безопасни мерки в планинско
пътешествие. Резултат: Младежи обединени в една обща цел – горски поход
за ориентиране със специализиран екип.
Септември месец: Доброволчеството и младите в Бургас. Дата: 26.09.2019.
Резултат: Участие по покана на Община Бургас в среща за доброволчеството
и младите, която се организира от Дирекция “Младежки дейности”, Общински
съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център, Местна
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните и Местна комисия за борба с трафика на хора. На срещата
присъстваха и представители от неформалното образование и от
неправителствения сектор, работещи от години за развиване на
доброволчеството в Бургас.
Септември месец: Обучение на младежи в училищата. Резултат: Ученици от
общината се включиха в обучение против агресията.
Октомври месец: Да си отгледаме гора, засаждайки дръвчета. Дългогодишна
кампания на сдружението за засаждане на дръвчета започнала още през
2013 година и до днес.
Октомври месец: Конференция Казах НЕ на агресията организира Младежки
Глас. Участници: 30 души . Дата и място: 10.10.2019. Резултат: Над 16 000
преглеждания на клиповете за агресията в социалните мрежи и над 170
младежи обучени в периода на кампанията. На официалното събитие
присъстваха омбудсманът в Община Бургас, общински съвет по наркотични
вещества в Община Бургас, представители от ОДМВР Бургас, Български
младежки червен кръст, представители от Областна администрация – Бургас,
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование –
Бургас, Център за медиация и спогодби към Окръжен съд и Районен съд –
Бургас, местна комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни в Община Бургас.
Ноември месец: Младежки Глас участва в заседание на Обществения съвет
към КВНОЖГ. Дата и място: 07.11.2019. Резултат: Заседание между Комисията
за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на
гражданите (КВНОЖГ) и Обществения съвет към КВНОЖГ в 44 Народно
събрание. На нея бяха обсъдени възможностите за подобряване на
взаимодействието между Народното събрание и гражданите и ролята на
КВНОЖГ, Обществения съвет и гражданските организации, а също
състоянието на гражданския сектор – представяне на Индекса за устойчивост
на неправителствените организации в България за 2018 г. За пореден път се
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обединихме в настояването да се приеме Законът за доброволчеството, както
и да се създаде очаквания Съвет за развитие на гражданското общество към
Министерски съвет.
Ноември месец: Младежки Глас навърши 12 години. Резултат: Национално
Сдружение „Младежки Глас” отпразнува 12 години изпълнени с много успехи
и хуманни каузи. В бижуто на Бургас централата на сдружението организира
поредния младежки празник.
Ноември месец: Безплатен урок по спортни танци в Бургас. Участници: 30
души. Дата и място: 28.11.2019 . Резултат: Танцово студио “Денс Парадайс” гр.
Бургас, с партньорството на Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”
организираха открит урок по спортни танци за деца и възрастни.
Декември месец: Благотворителен коледен бал на Младежки Глас събра за
обучение на деца. Дата: 07.12.2019. Резултат: Традиционното събитие на
Бургас се осъществи под патронажа на Областния Управител на Област
Бургас и със съдействието на Български Червен Кръст – Бургас. Със
съдействието на: Български Червен Кръст – Бургас, Областна администрация
– Бургас, Хотел „Мираж”- Бургас, Медицинска лаборатория „ЛИНА”, Винарска
изба Страцин, Център за реклама „Дигитал” –Бургас, Вимакс Клима ООД,
Пристанище Бургас ЕАД, Бутик „LABARUM”, Сладкарска фирма “Златина 91”
ЕООД – село Твърдица, Бургас, БАТ Кейтъринг и МОЛТ ДИЗАЙН ГРУП ЕООД. С
медийната подкрепа на: Флагман, Грамофона, БургасИнфо, Зона Бургас,
Полиграф и Power FM.

2020 г.
Януари и февруари месец: Младежи от Сдружение “Младежки Глас”
организираха обучения на теми „Казах НЕ на агресията“ и „Аз съм
НЕзависим”, целящ превенция на агресията сред младите хора в училищата.
Обхват на територията на Община Бургас.
Февруари месец: Младежки Глас присъства на годишно отчетно събрание на
БЧК-Бургас - 24.02.2020 г. Резултат: Национално Сдружение “Младежки Глас” в
лицето на Антон Берданков – част от националното ръководство участва в
годишно отчетно събрание на Български Червен Кръст – Бургас. Винаги ще
подкрепяме добрите каузи и действаме с любов към хората. Младежки Глас
сме дългогодишен партньор на БЧК. Предприети конкретни действия в
съвместна работа между институции, партньорски организации и младежи в
подкрепа на хуманни инициативи.
Февруари месец: Как да бъдеш aртист, DJ и продуцент в Бургас. Участници: 80
души. Дата: 29.02.2020г. Резултат: Клуб “Entertainment MG” към Национално
Сдружение “Младежки Глас” организираха първият по рода си WORKSHOP –
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форум “Как да бъдеш aртист, DJ и продуцент през 2020г. част:1” в гр. Бургас.
Специални лектори на форума бяха DJ Steven/Metropolis, DJ Pancho – в
рамките на няколко часа, те разказаха тънкостите в това как да се изгради
идентичност и разпознаваемост като артист, DJ и продуцент. В препълнената
зала артистите получиха съвети, опит и трикове как да бъдеш успешен и
уважаван продуцент през 2020г. Мероприятието се проведе по идея на DJ
Double D.
Март, Април и Май месец: Сдружение „Младежки Глас” от март 2020 година е
в кампания „Останете си вкъщи и пази здравето на себе си, и близките си”.
Идеята е младежи да комуникират онлайн, да качват интересни дейности от
ежедневието си вкъщи, да мотивират в социалните мрежи, да провеждат
безплатно онлайн уроци. Сред младежите има и доброволци, които подкрепят
най-нуждаещи се в настъпилата пандемия. Кауза на добрите хора!
Юни месец: Стотици позитивни детски усмивки и щастие за най-младите и
родителите. В събитието всяко дете успях да се включи като нарисува рисунка
или оцветявка с всички необходими материали предоставени от нас.
Материалите от нас – Усмивките от вас. Хубаво настроение и цветни усмивки
получаха децата на Бургас.
Юни месец: НС „Младежи Глас” беше част от инициативата на Държавна
агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за засилване вниманието
на обществото към проблемите на пътната безопасност. Всички те
преминават под мотото „На пътя животът е с предимство“. През тази година се
съсредоточават усилия около 4 ключови теми свързани с безопасността на
движението по пътищата: опасностите от използване на мобилни телефони
при шофиране; скоростта; важността от поставяне на обезопасителен колан;
безопасността в градски условия и в частност – тази на пешеходците.
Юни месец: НС „Младежи Глас” в събитие за подобряване взаимодействието
между местната власт и гражданското общество при разработване на
политики на местно ниво организирано от Община Бургас.
Юли месец: Участие на представител на Младежки Глас и лектори в
Младежката академия за #ДоброТворци. Младите хора са бъдещето на
обществото ни.
Юли месец: Мероприятието „Моята #ПРОФЕСИЯ е…“ с цел да мотивира и
запознае младите хора с основните акценти, начин на работа и бъдещи
очаквания във всяка професионална насоченост, която може да заинтригува
развитието на подрастващите младежи и тяхното кариерно развитие в Бургас
и страната. Реализиране на работа от експерти и професионалисти на
„Младежки Глас“ по мотивация към “Z” генерацията за избор на тяхната
бъдеща професия. Старт-ъп консултациите с екип на организацията и
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реализирани кадри дадоха професионална ориентация на бъдещи кандидатстуденти за двата бургаски ВУЗ-а и насоки при избор на подходящи за тях
специалности, мотивирани от желанието им за бъдеща реализация в
професионално отношение и последващите позитивни очаквания от работата
им в местния бизнес и институции.
Юли месец: Акцията „Спортът е живот, спортът е здраве“ чрез мултиплициран
ефект, проведена от членове и симпатизанти на „Младежки Глас“ достигна до
младежи от града, целяща да провокира мотивация и желание за избор на
подходящи спортове в домашни условия, избягващи рисковете в
пандемичната обстановка и даващи възможност да се извършват физически
упражнения в безопасна среда. Целта на мероприятието, провокирало и
последваща дейност в социалните мрежи от младежи, бе да се обхване
подрастващото поколение и да се дадат иновативни идеи чрез методите на
подражанието към успешните примери, превентиращи възможностите за
заседяване без спортна активност. Поради големият успех на акцията тя става
с постоянно действие и ще даде основа за последващи кампании в подкрепа
на здравословния начин на живот сред младите и през следващата година.
Август месец: Младите хора имат енергия - нищо няма да ни спре. Фестивал
на младежта организираха в Бургас. Следвай ритъма с Младежки Глас –
zumba фест, jumping fit, cross Fit, фитнес тренировка, ръгби и бразилско джиу
джицу. Цветно настроение, емоции, ненадминати таланти и младежка
енергия завладяха Бургас. Организатор на събитието за 8-ма поредна година
„Следвай ритъма 2020 – Let’s dance Burgas“ беше Национално Сдружение
„МЛАДЕЖКИ ГЛАС”. Мероприятието се проведе с участие на треньорите от
Спортен центьр “София” – Бургас: София Мазуренко – jumping fit, Дима
Войткевич и Елица Савова. В събитие включиха и треньорските екипи от:
Граплинг файт тим Бургас- БЖЖ, Xplosive Gym – Burgas, Titan Gym – Burgas,
Zumba Fit Burgas и Ръгби Клуб “Моряците” – Бургас.
Август месец: Изработен безплатен наръчник срещу агресията. Национално
Сдружение „Младежки Глас” публикува наръчник насочен към превенция
срещу агресията. Наръчникът съдържа кратка информация за агресията,
фактори, които влияят на агресивното поведение – проблеми в семейството,
поведение на детето, обкръжението и културата, както и конкретни стратегии,
които търсят причината за отключване на агресията. В дигиталното издание са
включени няколко игри, които биха помогнали на агресивното дете, когато е
сред семейството си и сред близките си приятели: топка в кръг, две козлета,
книжни топки и как усещате различните части на тялото си, когато сте ядосани.
Особености на „насилника” и „жертвата”, психологически фактори
допринасящи за агресията между децата и техники за справяне. Наръчникът
комбинира и три вида тестове за определяне на нивото на агресия във всяко
дете – кактус, вулкан и арбитри. Младежите имат за цел с издаването на този
практически наръчник да насочат вниманието на родителите към изследване
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на тяхното дете и да им дадат практически съвети за превенция на агресията.
Той е подходящ както за родители, така и за ученици. Има информация за
всяка една от възрастовите групи. Наръчникът е изработен на база
специалисти и известни авторски книги, които се съчетават в едно добре
балансирано четиво за всяка възраст. С помощта на илюстративните картинки
учениците по-лесно биха възприели информацията описана в наръчника.
Наръчникът се разпространява на събития и в онлайн пространството.
Септември месец: Открита среща за здравето в Бургас. Как да се
предпазваме от COVID 19? Информационна кампания за спазване на
мерките за безопасност. Здравно събитие под формата на открита шатра с
медицински специалист, който консултираше безплатно всички посетители на
събитието. Организатори: Клуб “Медик” към Национално Сдружение
“Младежки Глас” с подкрепата на Община Бургас и съвместно с Български
Червен Кръст-Бургас и Диагностично консултативен център „Ел-Масри”.
Септември месец: Клуб „Медик” към Национално Сдружение „Младежки
Глас” организира безплатна консултация за дами със специалист гинеколог др Делян Йорданов. Събитието беше част от кампанията „С любов към
здравето” на клуб „Медик” към НС „Младежки Глас”, по идея на председателя
на клуба Гергана Атанасова, която започна през 2013 година, продължавайки
до днес. Безплатните прегледи включиха ехограф и консултация със
специалист на дами на възраст между 25 и 45 години с конкретни въпроси по
отношение на предстоящо забременяване.
Септември месец: Оборудваха 6 училища за обучения по първа помощ.
Традиционно всяка година Национално Сдружение „Младежки глас“
организира благотворителен Коледен бал „Всички сме едно семейство“ под
патронажа на Областния управител, като набраните средства предоставя на
Областен съвет на БЧК-Бургас в подкрепа на различни каузи. За последните
четири години със съвместни усилия успяха да предоставят оборудване за
провеждането на обучения по първа долекарска помощ за общо 23 училища
от област Бургас. Днес получиха дарение следните училища: ОУ „Пейо
Яворов“-Бургас; ОУ „В.Левски“-Горно Езерово; СУ „Св. Св. Кирил и Методий“Бургас;
ГЧЕ
„В.Левски“-Бургас;
Професионална
гимназия
по
механоелектротехника и електроника-Бургас и Професионална гимназия по
туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас. Комплектите включват: манекен –
възрастен; манекен – бебе; оборудвана раница с консумативи по първа
долекарска помощ; образователно информационно табло за училището.
Целта на дарението е да се улесни процесът на обучение на учениците по
първа помощ и да възпита хуманизъм в действие у поколенията, прилагайки
подхода „връстници обучават връстници“.
Септември и Октомври месец: Национално Сдружение „Младежки Глас”
организира обучения в училища на тема “Спри агресията, кажи ДА на
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доброто”. В залата лектора успя умело да улови младежкия дух и да предаде
знания за превенция срещу агресията. Чрез различни ролеви игри лектора
показа страните на агресията и начините за справяне с нея. Учениците от 9, 10
и 11 клас участваха в игри свързани с намиране на стресови фактори и
агресивни моменти, чрез тестовете кактус и вулкан. Тийнейджърите бяха
активни участници в обученията за намиране на факторите, които влияят на
агресивното поведение. Всеки ученик имаше възможността да се запознае с
наръчника на НС „Младежки Глас”, който е предназначен за всички възрастови
групи.
Септември месец: През уикенда Национално Сдружение "Младежки Глас"
участва в изложение по повод Европейски ден на езиците. Събитието беше
организирано от Община Бургас. 26 септември е провъзгласен за Европейски
ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6
декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците.
Целта на празника беше да насърчи изучаването на езици.
Октомври месец: Конференция „Спри агресията, кажи ДА на доброто“ се
проведе в Бургас. Резултат: Достигнати хиляди младежи чрез видео клипове и
наръчника - над 17 000 преглеждания в социалните мрежи. На официалното
събитие присъстваха Тодор Стамболиев – омбудсман в Община Бургас,
Цветелина Рандева – ст. експерт в дирекция “Пресцентър и връзки с
обществеността” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните
работи-Бургас; Росица Димова и Станислава Калинова – Общински съвет по
наркотични вещества, общинския съветник Анелия Иванова;
Валентин
Люцканов – главен секретар в Областна администрация Бургас, Петя Чакърова
– ст. експерт по превенции, дирекция “Социални дейности, здравеопазване и
спорт” при Община Бургас; Десислава Тодорова, Специалист Български
младежки червен кръст в Секретариата на ОС на БЧК-Бургас; Габриела
Славова – експерт Превенции и младежки дейности, Община Бургас.
Декември месец: Кампанията "Всички сме едно семейство" на Младежки
Глас подари сърца на деца в нужда. Нека направим светът по-добър с един
жест от сърце. Екип на Национално Сдружение “Младежки Глас” осъществи
дарение за децата в един от домовете в Бургас. От името на организацията и
членовете ни бяха връчени на представител на Център за настаняване от
семеен тип в града пожеланите от дечицата за зимата нови якета, топли
обувки, играчки и др. подаръци. Каузата на нашите членове да помагат от
сърце и дългогодишната ни традиция да сбъднем детска мечта за празниците,
въпреки тежката пандемична обстановка е за добро.

