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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” – град Пазарджик е
създадено с нестопанска цел и е регистрирано с решение № 5/06.01.2010г. на
Пазарджишкия окръжен съд. През изминалата 2010 година можем да се
похвалим с немалко успехи, които можем да покажем. През 2010 г. успяхме на
практика да приложим философията си за доброволчеството и доброволния
труд на територията на град Пазарджик и областта. Благодарение на
партньорските организации и с подкрепата на Община – Пазарджик, Младежки
дом – Пазарджик и училищата СОУ “Георги Бенковски“ успяхме да реализираме
девет проекта финансирани от: Национален център „Европейски младежки
програми и инициативи“ , Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен, Фондация
„Работилница за граждански инициативи“, Фондация „Обществен фонд –
Пазарджик“.
Съвместно с Дневен център за възрастни с увреждания – Пазарджик
посрещнахме първият си доброволец от Армения по Програма „Младежта в
действие“ – Дейност 2 ЕДС. Осъществихме практически обучения за нашите
партньори, тематични семинари, редица контактни срещи с информационна
насоченост и много други индивидуални и групови разговори с подрастващи и
младежи от град Пазарджик.
През 2010 г. проведохме проучване на нагласите на гражданите и
служителите за разбиране същността на доброволчеството, неговото приемане
и включване. Направеният анализ е основа за нашите бъдещи проекти в тази
област - доброволчеството и доброволния труд.
През годината Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“
работеше за подобряване на вътрешните процедури и оптимизиране на
работата си, както и за разширяване на каналите за комуникация с наши
партньори, както на територията на България, така и извън страната.
Сдружение “Фокус – Европейски център за развитие” възниква като
гражданска инициатива в периода октомври - декември 2009 г. на базата на
обсъждане сред бивши доброволци реализирали своята доброволческа служба
по Програма „Младежта в действие“. Официалното регистриране на
сдружението като организация с нестопанска цел бе на 06 Януари 2010 г. За помалко от половин година успяхме да установим близки контакти с други
неправителствени организации на територията на страната и дори от чужбина.
Поставихме началото на едно ползотворно сътрудничество между нас като
граждани и институциите на територията на град Пазарджик.
1. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „ФОКУС – ЕЦЗР“
Съгласно устава на Сдружение „Фокус – ЕЦЗР“ целите, които си
поставяме пред нас като екип са:
Да се създаде европейско общество на възпитаници, преподаватели и
родители на територията на област Пазарджик, както и на всички
приятели и привърженици на идеята за социална интеграция и
професионална реализация на подрастващите;
Да се осъществят редица изследвания, обучения и съвместни
съдействия с местната власт по въпроси от обществен интерес;
Да се развие солидарност и да се насърчи толерантност сред
обществото с оглед стимулиране на социалното единство в Европейския
съюз.
Да се окуражава участието на обществеността и укрепване на връзките
между местните групи, училища, бизнес и общински власти.
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Да се стумулира участието на младите хора за включване в дейности,
свързани с личностното и социалното им развитие, дейности за социална
адаптация на маргинализирани младежки общности.
Да се осъществява активна работа за устойчиво демократично
обществено развитие и утвърждаване принципите на гражданското
общество.
Да се работи за предприемане на действия и мерки за възстановяване и
подобряване на качествата на околната среда.
Да се подобри благосъстоянието на хората с увреждания - тяхното
приемане и намиране на мястото в едно семейство, в един кръг от
съученици, колеги, приятели, часто от средата и общността, в която
живеят.
Да се осигури включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за
деца и младежи с увреждания.
Да
се
противодейства
на
негативни
социални
явления,
разпространяващи се в младежка среда, като: престъпност, агресия,
наркомания, проституция, ксенофобия и др.
Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ работи около
идеите за защита правото на човека да живее в благоприятна околна среда,
идеите за активно младежко участие в обществения живот и утвърждаване на
принципите на гражданското общество и демокрацията. В сдружението
членуват експерти в различни сфери като: образование, култура, наука,
социална сфера, икономика, компютърни технологии и т.н. Със своята
доброволна работа допринасят за постигането на целите, които сме си
поставили. Организацията работи както на национално, така и на регионално
ниво и се ръководи от управителен съвет. Сериозни усилия са насочени към
създаване на контакти и съвместна дейност с представителите на местната
власт – кметове, общини, здравни служби и т.н., като към момента имаме
осъществени инициативи в градовете Пазарджик, Велинград, Стамболийски.
2. ДЕЙНОСТИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ФОКУС – ЕЦЗР“
Нашите основни дейности са насочоне към провеждане на:
Обучителна дейност - Провеждане на семинари, конференции,
обучителни пътувания, работни срещи, тематични вечери, съвместни
изяви и запознаване обществеността с историята и развитието, и
постиженията на сдружението.
Осъществява международно партниране и сътрудничество със сродни
организации, както и с организации в страната.
Разработването на проекти, свързани с целите на сдружението.
Изготвя програми за обучение на своите членове.
Научна дейност.
Обществени кампании – разработване на местни политики и стратегии,
базирани на задълбочен анализ на потребностите на целевите групи.
Образователни дейности – подпомагане на ученици и родители за
подобряване комуникацията и работата в екип. Подпомагане
специалисти свързани с интеграцията на деца и ученици със специални
образователни потребности.
Доброволчество.
Супервизии
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3. ЦЕЛЕВА ГРУПА НА СДРУЖЕНИЕ „ФОКУС – ЕЦЗР“
Целевата група, с която сдружение „Фокус – Европейски център за
развитие” работи включва български организации с нестопанска цел (НПО),
работещи във всяка една от сферите на социалния сектор, образованието,
както и НПО от други краища на света, желаещи да сътрудничат с България.
Организации и учреждения работещи с деца и ученици със специални
образователни потребности, хора с увреждания, деца лишени от родителска
грижа, както и масови училища и детски градини.
Учители, специалисти, родители, съмишленици, младежи, хора с
увреждания, общественици и други граждани подкрепящи мисията на
Сдружението.
ІІ. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
1. АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО
Основната мисия на административното звено е организация на
документацията на Сдружението - работа с кореспонденцията, протоколиране
на официалните срещи и с База Данни във вътрешното пространство на сайта
на Сдружението – за доброволци и за организации желаещи да посрещат
доброволци на територията на град Пазарджик.
Благодарение на административното звено беше изработен и успешно
функционира интернет сайт на организацията: www.foccen.org
С решение на Общото събрание на организацията беше вписан
официален адрес: Пазарджик 4400, ул. Свобода 5 ет. 6 ап. 24. Председател на
УС беше избран г-н Ивайло Иванов.
През отчетения период организацията на задачите на административния
отдел се осъществяват по най-оптималния начин, което е сериозно
предизвикателство пред екипа. Подкрепа оказва IT отдела, във връзка с
разработеното вътрешно пространство на сайта, определено за съхраняване
на документите на Сдужението, неговата база данни и контактна форма.
2. ЕКСПЕРТНО ЗВЕНО
В оргазинацията членуват специалисти психолози, логопеди, социални
работници, графични дизайнери, компютърни специалисти, програмисти,
педагози. Част от екипа на сдружението е квалифициран в провеждането на
обучения и семинари. Председателя на УС – Ивайло Иванов е тренер към
Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“/
Министерство на образованието, младежта и науката.
2.1.

Социална услуга – Мобилен център за социална рехабилитация и
интеграция на възрастни.

Стартиралата през 2010 г. Социална услуга – Мобилен център за
социална рехабилитация и интеграция на възрастни, по която Сдружение
„Фокус – Европейски център за развитие“ получава удостоверение от
Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Тя претърпя няколко
модификации: Организацията притежава личен автомобил, който е средство за
реализиране на 90% от социалната услуга. Отворена е телефонна линия за
подаване на сигнали и заявки от клиенти нуждаещи се от услугата – Мобилен
център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни. За изминалата
година от програмата се възползваха 23 граждани на територията на град
Пазарджик и съседните селища.
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ІV. ЗВЕНО ПРОЕКТИ
1.

Наименование: „Европейски поглед към нови възможности“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 3 – Младежта на света
Период:01.05.2010 – 01.08.2010
Стойност: 3 750 лева

Описание:
Сдружение „Фокус – Европейски център за
развитие”
е
новоучредена
неправителствена
организация,
която
намери
партньори
за
реализиране на съвместен проект по програма
„Младежта в действие”. Членове на сдружението
посрещнаха представители от Република Македония
- Републикански център за подкрепа на лица с
интелектуална недостатъчност – ПОРАКА. В
Пазарджик, България, където обмениха добри
практики, придобиха умения и познания за работа с
хора в неравностойно положение / с увреждания/, и най-вече умения за работа
по проекти. Представителите от Сдружение „Фокус – Европейски център за
развитие” България представиха страната си и нейните културни ценности.
Запознаха своите партньори с приоритетите, целите, дейностите, екипа и
целевата група на сдружението. Представиха програмата „Младежта в
действие” и нейните приоритети, цели и възможности. Посещението допринесе
за обогатяване както професионално, така и личностно на представителите от
двете страни, допринесе за придобиване на практически образователен опит и
изграждане на дългосрочни партньорства. Проекта” „Европейски поглед към
нови възможности” се оказа възможност за бъдещи успехи на двете
партниращи организации.
Държави взели участие в проекта: България и Македония
Място на извършване на дейностите: Пазарджик, четири дни (29.06.2010
и 02.07.2010)
Участници в проекта бяха 2-ма представители от Сдружение „Фокус –
Европейски център за развитие” България и 2-ма представители от
Републикански център за подкрепа на лица с интелектуална недостатъчност –
ПОРАКА. Македония
2.

Наименование: „Център за работа с доброволци – Пазарджик“
Финансиращ орган: Фондация „Работилница за граждански инициативи“
Период:01.08.2010 – 30.04.2011
Стойност: 6 250 лева
Описание:

Сдружение „Фокус – Европейски център за
развитие“
отвори
информационно
консултативен център за работа с
доброволци. Центъра за работа с
доброволци позволи да се информира
местната общественост относно същността на доброволчеството и
доброволния труд. Пречупиха се стереотипи свързани с „доброволността”.
Създаде се механизъм за посредничество между организации приемащи
доброволци и желаещи да полагат доброволен труд от различни групи;
активизираха се организации и институции за работа с доброволци,
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стимулираха се представителите на местната общност да
полагат доброволен труд.; Създадоха се устойчиви партньорски
взаимоотношения и обмяна на опит между организациите,
работещи с доброволци в България и утвърждаване на
традицията за полагане на доброволен труд от страна на
различни социални групи при решаване на значими местни
проблеми.
3.

Наименование: „Различни, но равни!“
Финансиращ орган: Сдружение „Жажда за живот“ - Сливен
Програма за малки грантове “Мисията възможна“
Период:3.09.2010 – 03.02.2011
Стойност: 2 556 лева

Описание:
Основната цел на проекта „Различни, но равни
!” беше насочена към промяна на обществената
нагласа на населението и в частност на община
Пазарджик към групите в риск, а именно към
проституиращи,
употребяващи
наркотици
и
хомосексуални - от ромски произход. Целяхме чрез
реализирането на дейностите по проекта да повишим
чувствителността по въпроси свързани с приемането
и интеграцията им сред местната общност. Да се формира нов тип социално
отношение без дискриминация и изолация.
Към основната цел на проекта се отнасяше и възможността да се развие
у хората употребяващи наркотици, проституиращи и хомосексуалисти - от
ромски произход чувството за принадлежност към Европейската общност, като
пълноправни и равнопоставине нейни членове, хора с равни права и
възможности.
Не на последно място проекта имаше за цел да създаде възможността
на хората от целевата група от ромски произход да имат равнен достъп до
информация, така те получиха психологическа помощ и подкрепа, здравна и
сексуална информация в областта на полово предаваните болести и
последствията след употреба на наркотици.
4.

Наименование: „Аз съм с теб, Бъди до мен!“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в дейстиве“
Дейност 2 ЕДС /Европейска доброволческа служба/
Период:5.09.2010 – 18.12.2010
Стойност: 5 764 лева

Описание:
Проекта „ Аз съм с теб, Бъди до мен!” беше свързана с
посрещането на 1 доброволец от Армения на територията
на град Пазарджик,България. Сдружение " Фокус Европейски център за развитие" подпомага активно
основните дейности на обслужващото звено - Дневен център
за младежи с увреждания в град Пазарджик. Сдружението
насърчава и подкрепя социалното, емоционалното,
образователното и културно развитие на хората с
увреждания, чрез реализирането на различни дейности
съобразени с потребностите и възможностите на младежите
с увреждания – клиенти на дневния център. Сдружението
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осъществява консултативна, образователно – възпитателна, рехабилитационна
и координираща функция, като доброволна дейност в Дневния център за хора с
увреждания над 18 години. Проекта „Аз съм с теб, Бъди до мен!” беше свързан
с посрещането на доброволец, който взе участие активно в подкрепата на
интеграциата и социализацията на хората с увреждания. Дейностите буха
съобразени с потребностите и възможностите на младежите - потребители на
дневния център. Доброволеца беше пряко включен в дейността на Сдружение
„Фокус – Европейски център за развитие” – подкрепа и взаимопомощ на Дневен
център за хора с увреждания над 18 години. Осъществената цел беше чрез
пряко и косвено участие в живота и работата на посрещащата организация
Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие”, доброволеца
осъществявайки дейностите заложени по проект придоби нови знания и
умения, компетенции /неформално образование/. Личния пример, работата в
екип, комуникацията на нов език, опознаването на нови обичаи и традиции
обогатиха доброволеца и членовете на организацията.
5.

Наименование: „Доброволец 007“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма за младежки дейности 2008-2010
Период: 01.12.2010 – 30.04.2011
Стойност: 3 330 лева

Описание:
„ДОБРОВОЛЕЦ 007” беше проект
чиито
цели
бяха
насочени
към
информиране
сред
местната
общественост относно същността на
доброволчеството и доброволния труд.
Създаде
се
механизъм
за
посредничество
между
организации
приемащи доброволци и желаещи да
полагат доброволен труд от различни
групи; Създаде се база данни с младежи
желаещи да реализират доброволен
труд и организации желаещи да посрещат доброволци. Проведоха се обучение
на бъдещите доброволци, определяйки техните компетенции, ресурси и
насочване към определена сфера на доброволческа дейност спрямо
интересите, потребностите и възможностите им. Проекта „Доброволец 007“
беше средство за осмисляне на свободното време на младежите, чрез
извършване на доброволен труд в различни организации, учреждения и
институции, според тяхните интереси и предпочитания, както и бъдещо
професионално ориентирани.
6.

Наименование: „Мобилни сред обществото“
Финансиращ орган: Съфинансиране
Период: 01.10.2010
Стойност: 18 000 лева

Описание:
Собствен проект на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“
е закупуването на автомобил – средство за успешно и качествено предоставяне
на социалната услуга - Мобилен център за социална рехабилитация и
интеграция на възрастни.
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През 2010 година Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” е
акредитирана организация от Национален център „Европейски младежки
програми и инициативи” – Програма „Младежта в действие”, да бъде
посрещаща и изпращаща организация на доброволци по Дейност 2 –
Европейска доброволческа служба.
V. ЗВЕНО МЕДИИ
През цялата година сдружението поддържа постоянен контакт с медиите
и пуполяризира всички свои действия чрез тях.
VІ. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ изгради и поддържа
своя интернет страница www.foccen.org благодарение на Програма „Младежта
в действие“. През цялата 2010 г. сайта на организацията бе обновяван с текуща
информация, като екипа се стараеше да отразява своевременно инициативите
на сдружението, да публикува свободни работни места за доброволческа
служа, да информира за бъдещи инициативи.
Сърдечно благодарим на колегите си, на своите приятели и съмишленици
за огромния труд и подкрепа, които стоят зад нашите резултати!

26. Май, 2011 г.
Пазарджик

Председател УС:........................................
/И. Иванов/
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