
„Младежки фонд - Максуда“ 
 

Това е инициатива на младите хора - доброволци на сдружение „Съучастие“ и на Социална 
асоциация „Св.Андрей“ за подпомагане на семейства, които са изпаднали в критични 
ситуации, свързани с недостига на средства за задоволяване на жизнено важни потребности. 
Липсата на средства обикновено е причина за трайни или необратими за семействата 
поражения, които в най-голяма степен засягат децата, които се отглеждат в тях, като 
например изоставянето им в институции, отпадане от училище, системно недохранване, 
маргинализация и др.  

 
Защо нарекохме фонда младежки? 

Фондът е младежки, защото се управлява от младежи. В неговия Управителен съвет 
участват избрани младежи от групата на младежките доброволци. 
Фондът е младежки, защото информация за семейства в критични ситуации се набира 
преди всичко с помощта на  младежките доброволци. 
Младите хора са тези, които съобщават за проблема и решават как той да бъде преодолян. 
Ние от сдружение „Съучастие“ и СА „Св. Андрей“ им помагаме, за да бъдат по-уверени 
младите хора в търсене на най-добрите решения. 

 
Защо фондът носи името „Максуда”? 

Защото така се нарича най-голямата ромска махала във Варна. Защото „Максуда” е символ 
на гето, но същевременно е място, където има от всичко в нашето общество. 
Защото повечето младежки доброволци, живеят в „Максуда“ и средствата от фонда ще 
бъдат насочени преди всичко към семейства, живеещи в  „Максуда“. 

 
Колко голям е фондът? 

Фондът е толкова голям, колкото добри дела чрез него могат да се извършат. Ние знаем, че 
с малко пари, дадени навреме, с разбиране и подкрепа, може да се постигне много.   

 
Нашите първи донори 

Това са млади хора от Германия (Фридрихсхафен, Офенбург), които като млади 
предприемачи работиха доброволно в пекарна и автомивка, направени от самите тях. 
Спечелените от тях 2268 евро те дариха на нашите доброволци, за да ги подпомогнат в 
работата им с връстници в неравностойно социално положение. 

 

 

Правила за функциониране на „Младежки фонд - Максуда“: 

1. Фондът се управлява от Управителен съвет (УС). Решенията за предоставяне на парична 
помощ се взема от УС на Фонда. Управителният съвет няма юридически статус.  

2. УС се състои от 5 члена, избрани от общото събрание на доброволците. На всеки шест 
месеца един от членовете на УС се заменя с друг. Мястото на напусналия член (определен 
чрез лотариен принцип) се заема от нов член, избран от общото събрание на доброволците. 

3. Управителният съвет на Фонда обсъжда на свое заседание всеки случай, подаден по 
сигнал от доброволците или от други заинтересовани лица. Всяко заседание се 
председателства от различен член на УС чрез изреждане.  

4. Заседанията  на УС са отворени. На тях присъстват лицата, внесли сигнала и всички, 
които биха желали да се ангажират с разрешаването на случая. Всички присъстващи на 



заседанието имат право да обсъждат и да предлагат идеи, съставяйки плана за действие. 
Постигнатият план за действие се приема с консенсус от всички присъстващи. 

5. На всички заседания на УС присъства поне един ментор. Менторите са избрани от 
доброволците хора, които са медиатори, социални работници, педагози, психолози или 
други специалисти с опит в работата с млади хора и семейства. Менторите участват в 
обсъждането на случаите и в изготвянето на планове за действия. Менторите имат право да 
съветват УС и да наблюдават спазването на правилата за обсъждане и гласуване. Те не 
участват в гласуването на решенията на УС.  

6. Обсъждането на всеки случай от УС изисква да се направи анализ на ситуацията на 
семейството и предприемането на план за действие. Отпускането на средства е част от 
цялостния план за работа с идентифицираното семейство.  

7. Приетият план за работа със семейството трябва да съдържа конкретни дейности, които е 
необходимо да се проведат. Планът трябва да отразява ангажиментите и отговорностите на 
лицата (доброволци, социални работници и др.), които подкрепят семейството, както и 
ангажиментите и отговорностите на самото семейство. Планът трябва да бъде отразен в 
писмена форма. 

8. Изразходването на средствата на фонда се наблюдава от координатор. Той отговаря за 
правилното отчитане на средствата, следи за разходването на средствата, изготвя отчети за 
приходите и разходите на Фонда.  

9. При обсъждането на всички случаи се спазва принципа за конфиденциалност. 
(Този правилник е гласуван и одобрен от общото събрание на доброволците на 
04.12.2013г.) 
 
 
 
 


