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НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

МЛАДЕЖКИ ГЛАС

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
2007-2011
2007 г. – учредено Сдружение „Младежки Глас”
2008 г. – сформиран план за работа и бъдещи инициативи
2009 г. – сформиране от страна на УС на Експертен Съвет към Сдружението,
Клубове, регионални структури, групи по проекти, инициативни групи,
Консултативен Съвет, Обратна връзка с членовете.

2009 г.
- Спечелен проект за отваряне на Младежки информационен –
консултантски център Бургас по
Национална програма „Младежки
информационно–консултантски центрове” (МИКЦ) се управлява от
Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”;
- Съорганизатор в турнир "INTER OPEN" - интернационален кикбокс турнир за
младежи
- Съорганизатор в концерт "Хип-Хоп срещу Наркотиците" 2009 в Дома на
Нефтохимика в Бургас.
- Съорганизатор в концерт-спектакъл
А.Подкиченко в Галерия "Богориди"

на

руския

народен

артист

- Съорганизатор на баскетболен турнир за деца с ментални увреждания в
зала "Младост"
- Съорганизатор на Спортни стрелби с малокалибрено оръжие за младежи "Спри стреса сред младите", съвместно със Сдружение АЛИАНС БЪЛГАРСКИ
КОМАНДОСИ

Стр.1

СДРУЖЕНИЕ “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”
част от международната НПО мрежа WE ARE TOGETHER, със седалище в Русия

- Организатор на Кръгла Маса "Противодействие на Младежката
Престъпност", под патронажа на Областния управител – Бургас
- Сдружение „Младежки Глас” е съорганизатор на мероприятие – рецитал на
руския заслужил артист А. Покидченко в галерия „Богориди”. Клуб „Култура”
към Сдружението заедно с членове взема участие в организацията на
рецитала и промотирането му.
- Подкрепя инициативите на млади артисти и музиканти в издаването и
разпространяването на творбите им, от 2007 г. до сега на територията на Р.
България
- Сдружение „Младежки Глас” дава шанс на млади артисти-изпълнители,
композитор и певица да запишат химн на Сдружението. Химнът се
реализира в края на 2009 г. и се утвърждава сред младите и членовете на
сдружението. От член на МГ е изработен видеоклип, който придобива
широка популярност.
- Съорганизатор на Обучение "Развитие на
предназначено за младежи от Бургаска Област

Младежкия

Потенциал",

- С подкрепата на Сдружение „Младежки Глас” е организирана промоция и
реализирането на албум на млади таланти в областта на ърбън културата.
Младата група „Фуулбийт” от гр. Бургас издава албума си, а медийното
отразяване и разпространението му се реализира с основната помощ на
Сдружението.
- ежемесечна рубрика във фейсбук „Знаехте ли че!?”, която има за цел да
представя всеки месец по нещо интересно за нашата Земя и това как
можем да я направим едно по-добро място за живот;

2010 г.
- филм на тема „Насилието сред младежта” – режисиран и заснет изцяло от
членовете на сдружението;
- среща на тема „Общата престъпност и насилие в училище” с ученици от
ОУ „П.Р.Славейков” – Бургас,
- среща на тема „Младежка Престъпност” в училище „ Панчо Владигеров”,
ученици от гр. Българово, на която присъстваха и техните родители, класни
ръководители, инспектор на детска педагогическа стая;
- Сдружение „Младежки Глас” – клон СОФИЯ участва активно в кампанията в
Световния ден против тютюнопушенето. Председателят на клон София и
структурата имат медийни изяви по НОВА ТВ и активно вземат участие в
спортно мероприятие в гр. София.
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- изложба на млади таланти и техните творби на тема "България през погледа
на младите".
- На 05.04.2010г
представител на клуба взе учатие в Традиционния
Великденски турнир по стрелба „БОДИГАРД 2010″. Спортното събитие е под
личния патронаж на кмета на Бургас Димитър Николов и под егидата на
Общината.
- На 06.04.2010г г-н Веселин Долапчиев - зам.председател на клуба представи клуба пред организация „ФАР” и пред чуждестранни сътрудници
от Германия.Получихме поздравления и напътствия да се борим срещу
проблема.
- На 20.04.2010г Константин Каикчиян – председател на клуб
„Противодействие на Младежката Престъпност и Веселин Долапчиев зам.председател на клуба взеха участие в кръгла маса организирана от
Община Бургас на тема „Превенция на младежката престъпност”.
- участие във футболен турнир по случай Деня на Европа - 9 май, под
патронажа на кмета на гр. Българово Йордан Йорданов.
- Сдружение „Младежки Глас” поставя в офиса на организацията портрет на
Васил Левски, като част от инициатива на Ротаракт Клуб Бургас.
- Споразумение за съвместна работа и сътрудничество помежду си в
бъдещи инициативи и мероприятия подписа Сдружение “Младежки Глас” и
Сдружение “Природа за България”
- съорганизатор на хип-хоп концерт с ПСФК „Черноморец-Бургас" с
участието на „BigSha" и „LilSha", „Hood G Fam" и „Gangsta Gangsta Production"
- Сдружение „Младежки Глас” събра млади юристи, които искат да се
обединят в общ екип и учреди Клуб ЮРИСТ към Сдружението. Учредяването
на клуба е широко отразено в медиите и младите юристи започват сериозна
работа за развитието на материята.
- подписани споразумения с: Община Бургас, АИЕСЕК, НСС и още над 40
Сдружения и институции.
- Сдружение „Младежки Глас” и Клуб БСУ към Сдружението организират в
Интернет АНКЕТА на тема „От какво най-много имат нужда младите хора в
България”. Анкетата е приета с голям интерес, гласуващите в нея младежи
посочват като най-голям проблем реализацията на собствените си
възможности според квалификацията си.
- Учреден е Клуб на младите предприемачи – „Бизнес Клуб МГ”, който има за
цел да помага на млади хора, които се занимават с бизнес и
предприемачество. „Младежки Глас” събира тези млади хора и им дава
възможност да работят в екип.
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- Сдружение „Младежки Глас” е съорганизотор на концерт за младите хора
на Бургас – „Младежи Посрещат Лятото в Бургас”. Мероприятието се
проведе със съдействието на Община Бургас в Танцовата Академия в града.
- Сдружение „Младежки Глас” е съорганизатор мероприятие на Община
Бургас – „Спорт срещу наркотици” по повод 26-ти Юни – световен ден за
борба срещу наркотиците. „Младежки Глас” и Клуб „СПОРТ” към
Сдружението организират турнир по плажен футбол.
- Проведена е Кръгла Маса на тема “Екологията и Младежта” в гр. Бургас.
Мероприятието е със съорганизатор СНЦ “Природа за България” и е под
егидата на зам.-кмета на Община Бургас по “Екология и Евроинтеграция” гжа Атанаска Николова. На кръглата маса присъстваха много представители
на институциите и медиите, както и над 100 младежи, пряко свързани с
темата.
- Под логото на Клуб “Култура” към Сдружение “Младежки Глас” излиза
видео-клипа “Стига Злоба” на млади бургаски изпълнители. Целта на клипа е
да намали негативните емоции сред младите и да ги призове към по-добри
взаимоотношения помежду им.
- Клуб „Екология и Образование” към Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС”
провежда почистване на бургаския плаж, съгласно предварително поет
ангажимент от Кръглата Маса „Екологията и Младежта”. Почистването на
плажа е съвместно с Община Бургас и СНЦ „Природа за България”. Екипите
от младежи почистват плажа от отпадъци след провелия се фестивал Spirit
Of Burgas. Мероприятието е широко отразено в медиите и сред
общественноста.
- Традиционно парти на G.G.P. със специален гост - иконата на родната
ърбън култура Мишо Шамара a.k.a. Big Sha, който взриви Бургас със
световната промоция на новия си хит с американската супер-звезда DMX.
Партито протече под егидата на Сдружение "Младежки Глас" България и със
специалното съдействие на Business Club MG.
- Екипът на Сдружение „Младежки Глас” официално откри „МИКЦ-Гласът на
младите”, който проект
се реализира с финансовата подкрепа на
Национална програма “Младежки информационно-консултантски центрове”
– 2007-2010 година, администрирана от Национален център „Европейски
младежки програми и инициативи”.
- Стартира кампанията “I am MG” сред почитателите на Сдружение
„Младежки Глас”. Кампанията цели да мотивира младите да изразят себе си,
като предоставя възможността техни фотоси да бъдат показани с тяхно
собствено послание, което да изразят пред своите връстници.
- Вело-шествие в седмица на Екологията съвместно с Община Бургас и Клуб
„Екология и Образование” към Сдружение "Младежки Глас" и "Природа за
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България". В укритието на птиците на Атанасовото езеро желаещите, които
имаха предложения за подобряване на екологичното състояние записаха
мненията си в „Бялата книга”.
- На 14 и 15 октомври МИКЦ – „Гласът на младите” към Сдружение „Младежки
Глас” проведе информационна кампания , с която запозна ученици и
студенти от университета „проф.д-р Асен Златаров”, Бургаски Свободен
Университет,
АЕГ
"Гео
Милев",
Немска
Езикова
Гимназия
"Гъоте" и Природоматематическа гимназия "Академик Никола Обрешков",
град Бургас с целите и дейностите, които ще извършва центъра.
- МИКЦ- "Гласът на младите" към Сдружение " МЛАДЕЖКИ ГЛАС" организира
семинар на тема „ Демокрация и гражданско общество“. В програмата на
семинара бяха заложени различни ролеви игри и методи, чрез които се
представиха формите на демокрация, силните и слаби страни на
демокрацията, разликата между диктатура и демокрация. Използвани
подходи за провеждане на обучението бяха тези-дискусия, симулативна
игра, работа в групи, умения за водене на дискусия и презентационни
техники.
-Към екипа на Сдружение „Младежки Глас” се присъедини новоучредения
Клуб „Маркетинг и PR” с цел популяризиране на маркетинга във всичките му
разновидности и спомагане развитието на интересите и потребностите на
младите хора .
-На 23, 30 и 31 октомври МИКЦ – „Гласът на младите”-Бургас към Сдружение
„Младежки Глас” осъществи правни консултации със специалисти и
младежи, които пожелаха да се посъветват по юридически въпроси.
- Учредяване на Клуб „ENTERTAINMENT MG” част от Сдружение „Младежки
глас”. Клубът има за цел да пробуди оптимизма, да стимулира
креативността и да зареди добрия дух на младите хора, защото именно в
техните ръце и умове е цялото ни бъдеще, да ги направи по-добронамерени
едни към други като ги събира на групови забавления в спортни зали, други
културно-масови мероприятия с единствена цел да ги сплоти около общи
идеи и цели като по този начин изцяло елиминира агресията им в училище,
зад волана или на работното място.
- Постоянно пълно съдействие на младежки събирания и партита в бургаски
клубове под егидата на Сдружение МЛАДЕЖКИ ГЛАС.
- Организирани поредица от обучения чрез МИКЦ за младежи, обучени над
180 младежи от Бургас и региона.
- на 31-ви Октомври по случай празника „Вси Светий” Сдружение „Младежки
Глас” организира младежко парти, привлякло стотици младежи от Бургаска
Област да се забавляват.
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- Организирана изложба за деца-художници на тема „Приказки за морето”,
провела се в бургаската галерия „Богориди”. Изложбата бе част от
инициативите на Сдружение „Младежки Глас за подпомагане на децаталанти, със съдействието на СНЦ „Алианс за Прогрес”, организирана от
Клуб „Екология и Образование” към Сдружение „Младежки Глас”.
- Клуб "Противодействие на младежката престъпност" организира двудневен
семинар на тема "Младежка престъпност и наказателна отговорност" за
учениците от Музикално училище "Панчо Владигеров". На обучението се
проведе симулиран "съдебен процес", където избраните ученици взеха
активно участие в симулацията, а казусът бе "Наркотици". Семинара
обхвана лекция по Лична защита и бойно приложна техника.

- Константин Каикчиян, Председател на Клуб "Противодействие на
Младежката Престъпност" към Сдружение "Младежки Глас" България участва
във видео репортаж по Канал 0 предаването „Здравей Бургас”.

- MG клон Варна учредиха клуб "Туризъм Варна и Business Club Варна;
- 15.11.10 - Сдружение „Младежки Глас” взе участие в създаването на
Националният Младежки Форум, както и в подготвителната процедура, която
започна преди близо година. В гр. Пловдив организацията бе представена в
лицето на Станислав Мъжгълов /зам.-Председател MГ клон София/.
- Създаване на Видео презентация на клуба на младите предприемачи към
Сдружение "Младежки Глас" България. Адм. С участието на Секретар на
Борда на Директорите на Business Club MG г-н Георги Кузманов и екипът на
клуба, като и два нови клипа за Сдржение „Младежки Глас”.
- 20.11.10- Екипът на Сдружение "Младежки Глас" България отпразнува заедно
със свои членове и приятели Третия рожден ден на Организацията в
бургаския клуб "Silver". Съвместно с много позитивно настроение,
момичетата от "G.I.D. Models" и под звуците на модерната urban музика,
стотици млади хора празнуваха заедно часове наред и се забавляваха под
мотото "Да повярваме в младото поколение, то има какво да ни каже".
- 20-21 и 27-28.11.10 - Младежкият информационен консултантски център „Гласът на младите” към Сдружение „Младежки Глас” проведе два семинара
на тема „ЕС - история, институции, взаимодействие. Пътя на България до
членството и в ЕС” и „Подготовка и реализация на младежки проекти”.

- Учреден нов Клуб "IT & Engineering" към Сдружение „Младеьки Глас” с много
нови наши членове, млади експерти в областта.
- 5.12.10 - Младежкият информационен консултантски център - „Гласът на
младите” към Сдружение „Младежки Глас” проведе обуячение на тема
„Работа в екип”.
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- 19.12.10- "Разрешаване на конфликти" - последно обучение по МИКЦ "Гласът
на Младите" към Сдружение "Младежки Глас" за декември месец.

2011 г.
- Създаване на нов Клуб "Социални дейности" към Сдружение „Младежки
Глас”.
- Сдружение „Младежки Глас” обучи младежи как се прави събитиен
мениджмънт. Клуб „Култура”
беше организатор на обучението „Event
Management”, което включи видове събития, план за създаването, изготвяне
на срокови таблици, практическа част – идеи, концепции, сценарии,
финансов план и медийно отразяване на събитието, разпределение на
задачите и реализация.
- Сдружение „Младежки Глас” заедно със „Малкият принц” участваха в
предаването „Добро утро, Бургас” по канал 0 по случай 14 февруари и
организиране на парти под надслов „Всичко е любов”- в предаването
участваха Стиляна Атанасова и Вадим Рошманов.
- Интервю на Милан Тодоров за „Младежки Глас” в информационния сайт
Бесове.
- Клуб "Култура" към "Младежки Глас" организира конкурс под наслов
"Кукерите в наши дни" чрез есе, рисунка, стихотворени и снимка.
- Под мотото „Словото тежи повече от оловото” протече първата инициатива
на клуб “Противодействие на младежката престъпност” към Сдружение
„Младежки Глас” за тази година. Мероприятието бе осъществено със
съдействието на Стрелбище „Капчето” и AutoBox Express, които са партньори
на сдружението.
- Младежи от Клуб „Екология и образование” към Сдружение „Младежки
Глас” запознаха студентите от Университет „Проф.д-р Асен Златаров” с
полезните действия на водата като раздадоха информационни материали и
показаха тематични клипове. Под надслов „Водата е живот” премина
инициативата, която има за цел да информира студентите, че употребата
на водата е от жизнено важно значение за организма.
- 1.04.11- „Шега, забава и сатира” беше мотото на мероприятието, което се
проведе днес, организирано от клуб „Социални дейности” и клуб „Екология и
образование” към Сдружение „Младежки Глас”. В деня на шегата
специалният гост на инициативата беше Хитър Петър и неговите асистентки,
които подариха усмивки и хубаво настроение на студентите от Университет
„Проф. д-р Асен Златаров”. Партньори на мероприятието бяха Фондация
"Ейнджълс", Сдружение "Усмивка", организация в обществена полза "Малкият
принц" и телевизия Канал 0.
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- Със собствен отбор „Младежки Глас” се представи в Традиционния
великденски турнир по стрелба организиран от Център за професионално
обучение „Трините ЕС”, под патронажа на кмета на община Бургас.
- Елитна армия на "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" нападна в яростна огнестрелна битка
отбора на стреса и скуката. Teambuilding на сборен отбор от клубовете на
МГ се събра в с. Маринка под шапката на Клуб "СПОРТ" към Сдружението и
пребори стреса с продължилата няколко часа битка при която адреналина
бе по-висок от горещата температура на въздуха в неделния ден.
- На 22.04.11г.- Kлуб „Entertainment” към Сдружение „Младежки Глас”
организираха семинар на тема „Да бъдеш DJ и продуцент” реализиран с
подкрепата и субсидията на Община Бургас. Лектори на обучението бяха
Димитър Димитров -Double D, Андрей Николов - Andreаz,, Христо Христов- DJ
Ico и Живорад Милич - DJ Lion. Семинарът обхвана три теми, които са найважните за изграждане на собствен музикален стил. Етапите на обучението
преминаха от основни стъпки на авторска електронна музика, организиране
на маркетинг и ПР, и завърши с изработване и продуциране на собствен
стил.
- На 26.04.11- Клуб "Маркетинг и ПР" към Сдружение "Младежки Глас" с
любезното съдействие на ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"-гр.Бургас организира състезание
МОЕТО ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ – БОРЕЦ.
- На 30.04.11 -Млади предприемачи от Бизнес клуб към Сдружение „Младежки
Глас” организираха кръгла маса на тема „Предизвикателства и проблеми на
младите предприемачи в Област Бургас”. Мероприятието се осъществи със
съдействието и финансовата подкрепа на Община Бургас.
- На 27.04 и 01.05.11 - По инициатива на клуб „Противодействие на
младежката престъпност” към Сдружение „Младежки Глас”, в специална
книга бяха събрани мнения на граждани за начина, по който да
противодейства на агресията сред младите. След приключване на
инициативата книгата беше предоставена на Областна администрацияБургас.
- На 01.05.11 - 10 кипариса засадиха от клуб “Екология и образование” към
Сдружение “Младежки глас” пред Обредният дом, ул. Вардар. Залесяването
ще продължи и в друга част на града през май месец, със съдействието и
финансовата подкрепа на Община Бургас.
- Интервю на Станислава Герчева, Орг.-Секретар на Клуб "Противодействие
на Младежката Престъпност" към Сдружение "Младежки Глас" България и
член на ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ за в-к "Бургаска Жена".
- На 08.05.11 - Вечер с блус и балади организира клуб “Култура” към
Сдружение “Младежки Глас” в Морското казино. Бяха изпети легендарни
парчета от млади бургаски таланти. Песните на звезди като Куин, Лайнъл
Ричи, Стинг, Майкъл Джексън и много други в изпълнение на Мирела
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Буюклиева, Доника Стратиева, Борислава Китанова, Рафи Бохосян, Калоян
Николов.
-Клуб „Социални дейности” съвместно с Фондация „Ейнджълс” организираха
акциите
"Купи
и
дари"
с
цел
набиране
на
хранителни
продукти,хигиенизиращи материали,стоки от първа необходимост за
социалните домове.
- На 14.05.11 - Ученически футболен турнир под мотото "Заедно за спорта"
организира Клуб „Спорт” към Сдружение „Младежки Глас”. Състезанието се
реализира благодарение финансовата подкрепа на Община Бургас.
- Да дадем усмивка на децата! С тази цел Клуб "Екология и Образование" към
Сдружение "Младежки Глас" направиха залесяване с дръвчета в ЦДГ "Ран
Босилек" с подкрепата на Община Бургас.
- На 2.06.2011 - Децата от ЦДГ "Веселушко" участваха в прожектиране на
образователен филм и след това го приложиха в играта "Открий къде живее
животното". Инициативата се осъществи от Клуб "Екология и Образование"
към Сдружение "Младежки Глас" със съдействието на Община Бургас.
- 05.06.2011 - Клуб „Инженеринг и ИТ” към Сдружение „Младежки Глас”
организира обучение на тема „Бизнес софтуер под MAC OS” със
съдействието на Община Бургас. Младежите се запознаха с начините за
работа и възможностите, които предоставят приложенията на MAC OS.
- 11.06.2011 - Над 50 младежи от Бургас участваха в обучение по „Вербална и
невербална комуникация в бизнес средата", организирано от клуб
"Маркетинг & PR" към Сдружение "Младежки Глас" със съдействието на
Община Бургас. Един от най-добрите теоретици в областта - проф. дпн Галя
Христозова, заместник ректор на Бургаския свободен университет беше
лектор на обучението.
- 11.06. 2011 г. Бургас се включи за първи път в световния ден на плетенето на
открито. Организатори бяха Център “Вселена”, Клуб „Социални дейности”
към Сдружение „Младежки глас”и Община Бургас. Участниците получиха
различни материали от фирма “COATS”.
- 26.06.2011 - Сдружение „Младежки Глас” вече има своя структура в
Карнобат. Младежката организация ще предостави възможност на
членовете и да реализират собствените си идеи. В структурата единодушно
беше избран за председател младия предприемач Христо Георгиев; зам.
председатели - Чавдар Вълев и Василена Георгиева, и организационен
секретар - Кристина Янева.
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-24.09.11г- Младежи от клуб „Entertainment” към Сдружение „Младежки Глас”
организираха семинар за здравословния начин на живот, чрез фитнес
упражнения. Младите спортисти се запознаха с мощното въздействие на
анаболните стероиди, свързано със страничните ефекти, които повлияват на
човешкият организъм.
-16.10.11г.- Младежи организираха семинар за новите технологии. Клуб
„Инженеринг и IT” към Сдружение „Младежки Глас” организираха семинар на
тема „Mac OS X Lion и iOS” със съдействието на Община Бургас.
- 29.10.11 г.- Младежи от Сдружение „Младежки Глас” организираха семинар
на тема „Световна икономическа криза- причини, последствия и изходи” със
съдействието на Община Бургас. В презентацията си лекторът включи и два
възможни изхода от излизане от кризата в България, а именно производство и
чужди инвестиции. Темата на семинара беше много интересна, поради тази
причина втората част премина под формата на дискусия и обсъждане на
възможни действия, които да предприемат младежите.
- На 05.11.2011 се проведе доброволна акция по сметосъбиране на Сахат
Тепе от Сдружение „Младежки Глас” гр. Пловдив.
Събитието бе организирано от гражданска инициатива За Зелен Пловдив и
НПО
Младежки
глас,
подкрепено
от
медийните
платформи
http://mediacafe.bg/ и http://zaplovdiv.com/. Сахат Тепе бе почистено за
пореден път, надяваме се, че обликът му ще бъде запазен по-дълго
приветлив и чист. В момента на Сахат Тепе има не повече от две обществени
кошчета за отпадъци разположени по алеите.
- На 05.11.2011г. - Младежи чартираха нов клуб „Философия” към Сдружение
„Младежки Глас”. „Целта и развитието на клуба ще се гради върху
познанието, мирогледа и светлината. Всеки един член ще дискутира и
дебатира, както и ще разсъждава по зададена тема, която го вълнува” каза
Георги Шивачев, председател на новия клуб „Философия”. Съпредседателят
на Философия МГ - инж. Димо Ненков връчи заедно с ръководството почетни
грамоти за членство на специални гости, посетили чартирането на Клуба
в късната нощ на 5 ноември.
- 10.11.11 - Бургаски студенти се запознаха какви права и задължения трябва
да спазват на работното място и как да спечелят работодаля по време на
интервю. Младежи от клуб „Юрист” и клуб „Екология и образование” към
Сдружение „Младежки Глас” организираха семинар на тема „ Правата и
задълженията ни като работници и служители. Дисциплинарна отговорност
при нарушения на трудова дисциплина. Как да изготвим СV и мотивационно
писмо?”, с подкрепата на Община Бургас и Студентски съвет към
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.
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- На 19.11.11- С веселие и много изненади за младите хора от Бургас протече
рождения ден на Сдружение „Младежки Глас”, което навърши 4 години от
учредяването си. На празникът присъстваха приятели и младежи, развили и
доказали една кауза, за която съвместно работят и ще продължават да си
сътрудничат помежду си. Празничното настроение се усети с игрите
специално организирани за мероприятието и дървото на пожеланията, на
което всеки можеше да напише своето пожелание към сдружението.
-Сдружение „Младежки Глас” участва в седмицата на доброволчеството 2125 ноември 2011, организирана от БЧК Бургас.
- На 26 и 27.11.2011 - Сдружение „Младежки Глас” през изминалият уикенд
организира два семинара за младежи, които се интересуват от земеделие и
криминалистика. „Семинарът – Млад фермер. Възможности за финансиране
в земеделието се осъществи с подкрепата на държавен фонд Земеделие,
Дирекция Бургас. Младите юристи от Сдружение “Младежки Глас“
осъществиха втория семинар по криминалистика на тема “Винаги остават
следи“.
-На 02.12.2011- Благотворителен бал събра 2 000 лв за деца с увреждания.
Сдружение „Младежки Глас” организира първия си Коледен бал с
благотворителна кауза „Подари бъдеще!”. Много изненади и хубаво
настроение за коледните и новогодишни празници поднесе на своите гости
като целта на събраните средства ще бъде закупуване на необходимата
техники за Дневен център за деца с физически и множество увреждания „Св.
Николай Чудотворец” - Бургас.
-На 17.12.11 – „Умения за успех”- Тренинг за повишаване на личностните и
социални умения на младите хора тях сфера в гр. Пловдив. Сдружение
"МЛАДЕЖКИ ГЛАС"- клон Пловдив е учредено през 2011 година. Социалните
умения са всички форми на поведение, които трябва да усвоим, за да
участваме ефективно и конструктивно в социалния живот, както и да
разрешаваме конфликти, когато това е необходимо. Провеждането на
тренинга е насочено към повишаване на личностните и социални умения на
младите
хора.
Развивайки
личностният
потенциал
обогатяваме
възможностите на младите за адаптация към непрекъснато променящата се
среда и увеличаваме шансовете им за бъдеща професионална реализация.
- На 19.12.11- Баскетболен турнир „Заедно за спорта”
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