Проекти за възрастни
доброволци

Партньорства
за познание

Работни
ателиета

Програма „Учене през целия живот”

Секторна програма „Грюндвиг”
Стартирали проекти 2011

Име на проекта: ACT! (ДЕЙСТВАЙ!):
		 Активен & Отговорен гражданин =
		 Разцъфтяващо бъдещо общество
Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

LLP-2011-GRU-LP-14
Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание”
Граждански активисти от местни общности; Доброволци;
Активни възрастни граждани; Артисти

Цели и задачи:
Проектът цели да достигне активни членове на обществото, които имат какво да кажат, готови са да предприемат стъпки за разрешаването на актуални проблеми и чрез своите действия да вдъхновят други членове на обществото да бъдат активни. Проектът ще
дефинира понятието „активен гражданин”, ще анализира концепцията за „гражданство”, ще търси създаването на условия, които да
стимулират гражданството.

Партньорства
за познание
Стартирали
проекти 2011

Дейности:
Дейностите по проекта включват: Анализиране на добри практики за провеждане на обществени дейности, вземайки предвид
коментарите от консултациите с целевите групи; Провеждане на
обучения, базирани на анализа на добри практики, опита от обществени активисти и членове на доброволчески организации;
Провеждане на срещи за най-активните и мотивирани участници
в обученията за споделяне на придобити компетенции и подготовка за провеждане на обществени дейности; Събиране на обратна
връзка от местни обществени групи и резултати от успешната практическа реализация на обученията; Организиране на дискусии в
онлайн форуми за членове на целевите групи за обмяна на опит и
познания; Подбор на най-успешните обществени дейности, които
да бъдат представени на заключителната конференция на проекта.
Очаквани резултати:
Основният резултат от проекта ще бъдат методологии за организиране на ефективни обществени дейности на местно ниво, които
да бъдат представени мотивиращо и атрактивно чрез използването на различни форми изкуство и доброволческа работа.

Контактна информация:
Координатор:
КУ ТУ ООД
бул. „Витоша” 52, ет. 4, ап. 10
1000 София, България
тел.: 02 981 61 43
e-mail: q2_liman@fastbg.net
Партньори:
Soros International House
Konstitucijos ave. 23A, LT08105,
Vilnius, LITHUANIA
tel.: +370 5 2724839, e-mail: info@sih.lt
EuroEd Foundation
Florilor Street no. 1C, 700513 Iasi, ROMANIA
tel.: +40 232 252 850
e-mail: guest@euroed.ro
Smashing Times Theatre Company
Coleraine House Coleraine Street, 7
Dublin, IRELAND
tel.: +35318656613
e-mail: freda@smshingtimes.ie
Instituto de Formación y Estudios
Sociales - IFES
C/ Martin el Humano, 1 – Entresuelo, 46008
Valencia, SPAIN
tel.: +34 96 3825362
e-mail: fernando_benavente@valencia.ifes.es
Pressure Line
Provenierssingel 71b, 3033 EH Rotterdam,
NETHERLANDS
tel.: +31 10 2439365
e-mail: pl@pressureline.nl
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Име на проекта: Майчини центрове, развиващи
		 подкрепящи структури за активно
		 включване на доброволци
Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

2011-1-NL1-GRU06-05326 4
Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание”
Жени и жени от ромски произход - доброволци в Майчини центрове
и женски инициативни групи

Цели и задачи:
1.Укрепване на капацитета на жени активистки на Майчини центрове за развитие на лидерски умения и решаване на конфликти;
2. Предлагане на възможности на родителите за обмен на идеи и
практики за организиране на Майчини центрове и мрежи;
3. Съчетаване на учене с работа в мрежа: засилване на европейското сътрудничество на Майчините центрове.

Контактна информация:
Координатор:
Асоциация Интегро
гр. Разград ул. „Осъм” 4
тел.: 084 66 10 26
e-mail: info@integrobg.org
Партньори:
Stichting Nest!
Lindengracht 95 1015KD Amsterdam NL
tel.: +31204279033
e-mail: stichting.nest@xs4all.nl
Mütterforum Baden-Württemberg
e.V. Landesverband der
Mütterzentren, Familienzentren und
Mehrgenerationenhäuser
Ludwigstraße 41-43, 70176 Stuttgart, DE
tel.: +49(0)71150536850
e-mail: info@muetterforum.de
Síť mateřských center občanské sdruženi
Široká 15, 110 00 Praha, CZ
tel.: +420224826585
e-mail: info@materska-centra.cz
Holdam Önsegítő és Ismeretterjesztő
Egyesület
Toronyalja u. 61., 3530 Miskolc HU
tel.: +36 20 452 6723
e-mail: holdam@holdam.hu
Stowarzyszenie „Mamy Czas“
ul. Marymoncka47/17, 01-868 Warsawa, PL
tel.: +48-695-582-415
e-mail: MamyCzas@mine.cc
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Дейности:
Майчините центрове са групи за самопомощ, които действат
особено в квартали със слаб социален контекст. В тях тече процес
на неформално обучение на възрастни, които са трудно достижими от конвенционалните образователни институции. По проекта
се предвижда разширяване на процеса на подкрепа на лидерство,
който наричаме LSP метод. Това ще се постигне на солиден обучителен семинар, проведен в Шурл, Холандия. Планирани са поредица от мобилности между партньорите, на които те ще споделят
опит и ще си дават съвети по отделни въпроси, които ги интересуват. Освен това са предвидени още начална среща в Щутгарт и
финална среща в Прага, на които ще се засили международната
мрежа на Майчините центрове. Българският партньор предвижда
минимум 24 мобилности и участие в интернет комуникацията.
Очаквани резултати:
Към настоящия момент сме провели 16 мобилности, в които
участваха жени доброволки на центровете от Сандански, Разград,
Кубрат, Завет, Стара Загора и Исперих. 16 жени вече получиха първоначална информация за LSP метода и понастоящем започват
да го споделят с други жени от своите центрове и да го прилагат.
Освен това, за 14 от жените, участвали в обменно посещение в Унгария, е по-ясно как да организират своите ежедневни дейности,
така че да са атрактивни за децата и родителите. Те научиха повече
за това как да привличат и задържат доброволци и как да финансират своите центрове.

Име на проекта: Стъпки към активната жизнена позиция
		 на граждани на Европа
Номер на договора: LLP-2011-GRU-LP-7
Тип проект: Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание”
Целева група: Възрастни рускоезични имигранти
Цели и задачи:
Изучаване на опита на страни от ЕС в работата с рускоезичните
имигранти от по-старото поколение за интеграцията им. Задачи:
1. Провеждане на сравнителен анализ на имиграционните процеси в страните участнички в проекта;
2. Създаване на условия за диалог между местните органи на
властта и рускоезичните емигранти;
3. Стимулиране на активна жизнена позиция у тях.
Дейности:
Мобилности в страните партньори по проекта (Латвия, Финландия), посрещане на представители на партньорските организации
в България. Провеждане на социологическо изследване по проблемите на интеграцията на рускоезичните имигранти от по-старото поколение и отношението на местното население към тях. Провеждане на научно-изследователски и образователен семинар „По
вълните на паметта ни” в Руския културно - информационен център
в София. Провеждане на фотоконкурс „Най-хубавият портрет от семейния албум” и конкурс за материали на тема „Новият ми живот
в България”. Участие в международна дискусия за интеграцията на
граждани на трети държави на тема „Информационна кампания за
имиграционния феномен”. Създаване на нова рубрика “Успелите
руснаци” във вестник “Русия днес”.
Очаквани резултати:
Публикации Във вестник „Русия днес” 2011 г., 14 - 20 октомври,
стр. 7; 2012 г., 9 - 15 март, стр. 8; 2012, 9 -15 март, стр. 8; 2012 г., 18 - 24
май, стр. 8; 2012 г., юли 18 - 24 май, стр. 8; 2012 г., 10 - 16 август, стр.
7 - 8; „Заедно”, 2012, стр. 6 (специално приложение към списание
„Enterprise”); “Бизнес — контакти”, 2012, № 40, стр. 16 - 17.
Интервюта Интервю за латвийското радио в рубриката „Въпрос
с пристрастие”.

Контактна информация:
Координатор:
Руски академически съюз в България
ул. Св. Теодосий Търновски 54, ап. 43
София 1407, България
тел.: +359 2 9681835
e-mail: rasb@mail.ru
Партньори:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΡΩΣΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ.Τ. ‘Σ.Ι.
ΝΤΕΜΙΝΤΟΒΑ’
Kanigos Street19, floor 1
10677, Athens GREECE
tel.: +30 210 93 73 386
e-mail: SO.RU.EM.GR@mail.ru
Helsingin seudun Inkeri-seura ry
Käpyläkuja 1, 00620, Helsinki, FINLAND
tel.: +358 09 7288 170
e-mail: info@inkeriseura.com
Sozialdienst katholischer Frauen
Essen-Mitte e.V.
Dammannstr. 32-38, 45138, Essen,
GERMANY
tel.: +49 201 54 0606
e-mail: m.heijenga@skf-essen.de
RUSSIANSinUK; a non-profit arm of the
private organisation, Virtual Blue Bird ltd
77 Tupwood Lane
CR3 7DD, Caterham, UNITED KINGDOM
tel.: +44 208 1230 580
e-mail: info@russiansinuk.com
Ikdienas krievu avīze Čas
Peldu ielā 15, LV-1050, LATVIA
tel.: +371 6708 8702
e-mail: chas@chas-daily.com
Russischhuis.be
Vanderlindenstraat, 17
1030, Brussels, BELGIUM
tel.: +32 483-068-022
e-mail: russischhuis@gmail.be
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Име на проекта: Социалното училище –
		 родители, учители, доброволци –
		 ресурс за всички
Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

2LLP-2011-GRU-LP-12
Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание”
Учители, ученици, родители, младежки работници, доброволци,
възрастни доброволци

Цели и задачи:
Основната цел на проекта е развиване на училището като зона,
отворена към приноса на всички активни участници в сферата на
образованието (учители, родители, роднини, социални работници,
доброволци и други) за осъществяване на неформално и самостоятелно обучение с подкрепата НПО и развиване на доброволческата дейност и активното гражданство.

Контактна информация:
Координатор:
Национале Форум АПИ
гр.Пловдив, ж.к. „Тракия”, бл. 96, вх.е, ет.7
тел.: 0887694188
e-mail: apiplovdiv@gmail.com
Партньори:
Associazione Genitori Scuola Di Donato
Via Bixio 83, Roma, Italy
tel.: +390670453402
e-mail: euprojects@genitorididonato.it
Rete nazionale di scuole statali
Educare all‘Europa
Pennile di Sotto, Via Marche n. 1
Ascoli Piceno, Italy
tel.: +390736343969
e-mail: progettazioneaim@gmail.com
Asociación de personas
participantes Ágora
C. Selva de Mar, 215; 5th floor., Barcelona,
Spain
tel.: +34 93 256 57 79
e-mail: agora@edaverneda.org
MOSTArt Nemzetközi Kulturális
Közhasznú Egyesület
Wesselényi u. 15., Dömsöd, Hungary
tel.: +36 24 434 196
e-mail: office@mostart.org
Associação Máquina do Mundo
Rua Jau, 23, 5º esq, Lisboa, Portugal
tel.: +351 214 751 420
e-mail: geral@amm.org.pt
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Дейности:
24 - 27 Ноември 2011, Първа партньорска среща – Рим, Италия
– Основни дейности: Дейности за първоначално опознаване на
участниците, „разбиване на леда”, детайлно разглеждане на дейностите по проекта, изработване на план за съвместната ни работа
за следващите две години, одобрен от всички партньори. Изработване уеб сайт на проекта socialcapital.europe2010-2020.eu.
Очаквани резултати:
Обмен на добри практики между асоциации, учители, родители,
баби и дядовци, социални работници, доброволци в областта на
неформалното образование, доброволческата дейност, социалното
включване, активното гражданство, диалога между поколенията.
Създаване на комуникационна среда за обучение на участниците;
Повишаване осведомеността на учителите и образователните
институции за потенциала на други активни участници в сферата
на образованието (родители, баби и дядовци, социални работници, доброволци, асоциации);
Експериментиране на новата концепция на разширеното семейство.

Име на проекта: Съвети за родители
		 на деца с дислексия
Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

2011-1-IT2-GRU06-23685
Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание”
Родители, хора с дислексия, родители на деца с дислексия,
близки и заинтересовани, учители

Цели и задачи:
Проектът цели да развие акредитиран курс за родители на лица
с дислексия, да предостави информация, подкрепа, насоки и ресурси. Целите са:
• Да се помогне на родителите на дете с дислексия в неговото
израстване;
• Да се предостави информация на семействата как по-добре да
разберат проблемите на детето си.
Дейности:
Разработване на електронна книга на партньорските езици (основен продукт). Тя ще бъде достъпна чрез уеб сайтовете на партньорите, с цел възможно най-широко разпространение. Съдържанието е съобразено със затрудненията на хората с дислексия, така
се предполага, че е възможно някои от родителите също да са с
дислексия. Както и: Написване на ръководство за използване на
книгата от родители, с текст, глас и изображения, за илюстриране
и очертаване на проблемите и възможните решения; Записване на
аудио информация в MP3 файлове; -Запис на кратко видео с деца с
дислексия; Публикуване на връзки към безплатни помощни технология чрез интернет.
Очаквани резултати:
Електронна книга със съвети за родители на деца с дислексия;
Ръководство за използване на книгата, видеозапис на дете с
дислексия;
Видеозапис на родител на дете с дислексия

Контактна информация:
Координатор:
Българска асоциация по дислексия
гр. Русе, ул. „Хан Крум” 18
тел.: 0889708825
e-mail: bda_rousse@abv.bg
Партньори:
Fondazione „Padre Alberto Mileno“ Centro Studi sulla Dislessia
ITALY, Vasto Marina,Viale Dalmazia, 116
tel.: +39 (0)873 8001
e-mail: info@fondazionemileno.it
Cultural Center of European Initiatives
SPAIN,Motril-Granada
Camino del Pelaillo s/n, Edificio Aruba 1-E
tel.: +34958821502
e-mail: europe@accei.eu
SİLİFKE HALK EĞİTİM MERKEZİ VE
AKŞAM SANAT OKULU
TURKEY, SİLİFKE
tel.: +90 324 714 11 72
e-mail: silifkehem@silifkehem.gov.tr
CO.RI.S.S. –
Cooperative Riunite Socio Sanitarie
ITALY, Tiriolo, Via Carlo Levi, 75
tel.: +39.0961.998901
e-mail: corisscalabria@gmail.com
Euro-Idea Fundacja SpołecznoKulturalna
POLAND, Kraków, ul. Podłącze 16
tel.: +48 792 75 00 75
e-mail: euroidea.fsk@gmail.com
ORGANIZATIA SALVATI COPIII FILIALA DOLJ
ROMANIA, Craiova, 2 Beethoveen
tel.: +40 251419391
e-mail: dolj@salvaticopiii.ro
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Контактна информация:
Координатор:
Национална асоциация на общинските служители в България
София, бул. „Хан Кубрат” бл. 328
тел.: 0887 996214
e-mail: lazarov@namcb-org.bg
Партньори:
Vejle Kommune
Denmark, Vejle, Skolegade 1
tel.: +45 76810000
e-mail: vejle@vejle.dk
Toplumsal Rehabilitasyon Derneği
Turkey, Adana, Toros m. 78123 s. No:5 Turan
apt. Kat:4/7 Çukurova
tel.: +90 3222344381
e-mail: remziku@gmail.com
Verein Niedersächsischer
Bildungsinitiativen e.V.
Germany, Hannover, Warmbüchenstr. 17
tel.: +49(0)511/30766-0
e-mail: info@vnb.de
Building Women‘s Capacity
for Well Being
United Kingdom, London, 8 Winston Road
tel.: 07930 343366
e-mail: sarahlee@womenscapacity.co.uk
Associación D’ Alumnes FPA Beniassent
Spain, Cocentaina, Avida. País Velencià 147
tel.: +34 96 559 3230
e-mail: epa@cocentaina.org
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Име на проекта: Жени, интеграция,
		 занаяти и мрежи

Име на проекта: Изучаване на език от мигрантите
		 на работното място

Номер на договора: 2011-1-DK1 - GRU06 - 03527 4
Тип проект: Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание”
Целева група: Възрастни доброволци

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Цели и задачи:
Чрез традициите и занаятите да се постигне интеграция на жени,
които са социално изолирани. Жени от различен етнос се събират
заедно и споделят своите традиции, култура, занаяти и обичаи.

Цели и задачи:
Целите, които трябва да се постигнат по проекта, са следните: 1.
Откриване на подходящи иновативни практики и методи за езиково обучение на мигранти на работното място, на местния език на
приемащата страна с местен учител; 2. Идентифициране и обмяна
на добри практики за мотивиране и помагане на мигрантите да се
справят с проблемите свързани с лингвистичните им умения и с
културната им интеграция.

Дейности:
Изработване на книга с традиционни рецепти в помощ на изучаването на английски език, изработване на бродирани мотиви от
националния бит и култура. Обмяна на посещения и запознаване с
опита на другите страни участници в проекта с техните дейности за
интеграция на жени от целевите групи.
Очаквани резултати:
Привличане към дейностите на проекта на жени от християнска
ромска общност и на жени имигрирали в България. Провеждане на
общи срещи за представяне на култура, обичаи и традиции.

LLP–2011–GRU–LP– 11
Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание”
Целева група по проекта са възрастните мигранти в България,
Италия, Испания, Турция и Исландия

Дейности:
Проектът е фокусиран върху обучението на работното място
на работещи мигранти чрез индивидуални подходи. С тази цел по
проекта ще извършим проучване на добри практики в сферата на
обучението на мигранти на работното място. След това съвместно
всички партньори ще изберем най-добрите от тях и ще ги публикуваме в ръководство. То ще съдържа няколко глави: 1. Въведение
за феномена миграция за всяка една страна участник в проекта; 2.
Описание на опита на партньорите; 3. Методи за разчупване на ледовете и добри практики; 4. Препоръки към обучителите за мотивация и включващи дейности по време на обучението; 5. Културно
интеграционни дейности за всяка една партньорска страна; 6. Найдобри практики за мениджъри, които работят с мигранти; 7. Кратки
инструкции за оцеляване на мигрантите за всяка страна партньор.
Очаквани резултати:
Подготовка на ръководство, съдържащо иновативни обучителни методи за обучение на възрастни мигранти на местния език
на приемащата държава. Идеята на проекта е да се информират
по-широк кръг от хора за разработените иновативни обучителни
инструкции, нов, адекватен на нуждите учебен план и материали,
подходящи за езиково обучение на мигранти на работното място.

Контактна информация:
Координатор:
Фондация „Феникс - 21 век”
гр. Видин, жк. „Вида”, бл. 1, Вх. Б, ап. 44
България
тел.: 0889 74 88 31
e-mail: laziandreeva@abv.bg
Партньори:
Consorzio C.E.S.A.F. S.c. - Italy
Via Statale 119 - Santa Vittoria d’Alba (CN), Italy
tel.: +39 172 479209
e-mail: alba@cesaf.it
Jafnréttishús / Equality Centre - island
Strandgötu 25, 220 Hafnarfjörður, Island
tel.: +354 5340107 / 8
e-mail: amal@jafn.is
Fundacio Fons Formacio - Spain
CENTRES BALEARS, C. Margarita Caimari,
107005 PALMA, Spain
tel.: +34934429400
e-mail: mmoreno@ffzm.com
Özel Dil Dünyası Lisan Eğitimi ve
Bilgisayar Kursu - Turkey
Beyazit Mah. Cem Sultan Cad, A Plaza B
Block Kat 2, Selcuklu/Konya, Turkey
tel.: +903323210056
e-mail: abacar42@hotmail.com
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Име на проекта: Развитие на Европейската мрежа
		 за сътрудничество

Име на проекта: Успешните жени
		 за успешна Европа

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Номер на договора: 2011-1-HU1-GRU06-03638 3
Тип проект: Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание”
Целева група: Жени предприемачи

2011-1-IT2-GRU06-24224 4
Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание”
Ученици, учители, групи от местната общност с различен
социален статус, възрастни

Цели и задачи:
Насърчаване на сътрудничеството на европейско ниво в областта
на образованието за възрастни чрез общодостъпния език на музиката.

Контактна информация:
Координатор:
Фондация „Изкуство и Култура”,
Севлиево
гр. Севлиево, ул. „Д-р Хр. Станчев” № 8
тел.: + 359 /0/ 888590435; /0/ 897958649
e-mail: tzvetana2003@yahoo.co.uk
Партньори:
C.T.P.-ISTRUZIONE IN ETA’ ADULTA
“NICCOLO’ ANDRIA”
Via Aosta s.n.; 74916 - Massafra, Italy
tel.: +390998801181
e-mail: TAMM074003@istruzione.it
Nizip Mehemet Akif Ersoy Halk Egitim
Merkezi ve Aksam Sanat Okulu
Kibris mah. Fatih Sultan Mehemet Bulvan
no:108; 27700- Gaziantep, Turkey
tel.: +903425175253
e-mail: sunasertpolat76@hotmail.com
Associazione Culturale Progetto Musica „Valeria Martina“
Via Mazzini n. 143; Massafra, Italy
tel.: +390998809541; vi.torelli51@yahoo.it
GRUPUL SCOLAR IOAN BOCOCI
Tudor Vladimirescu 42, Oradea, Romania
tel.: +40259431552; grsioanbococi@yahoo.com
Fundacja Rozwoju Człowieka LOGIKON
KISIELEWSKIEGO 6/32, Lublin, Poland 20-865
e-mail: info@logikon.pl
ARCHBISHOP MAKARIOS C’ LYCEUM
PARENTS’ ASSOCIATION
Atlantos Street, Nicosia, Cyprus
tel.: +35722441360; Popi_n@hotmail.com
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Дейности:
Организация и провеждане на дейности по музикално и интеркултурно обучение в училища, домове за деца лишени от родителска грижа и домове за възрастни; Семинар за запознаване на обществеността
с идеите и планираните дейности по проекта (София, Севлиево); Концертни изяви на вокалния ансамбъл „Децата на Севлиево”, и оркестър
„Севлиево Биг Бенд” сред местната общественост, в София и страната;
Творчески Ателиета с участието специалисти по различните изкуства;
Разработка на партитури с национални музикални произведения за
разучаване и изпълнение от всички партньори; Анализ на резултатите
от анкетни листове; Международни срещи и концерти; Създаване на
проектния уебсайт: http://wecansing.eu; Дизайн на официално лого на
проекта, след спечелен конкурс; Изработка на презентации и DVD-та,
представящи дейностите по проекта, разпространени сред партньорите и местни лица и институции; Участие в международните прояви:
1. Масафра, Италия (11–15.11.2011); 2. Люблин, Полша (25–30 04.2012);
3. София, България (25–30.06.2012).
Очаквани резултати:
Два семинара за запознаване с целите и дейности по проекта (София и Севлиево) края на 2011. Творчески ателиета с участието на известни творци в периода 10.2011 – 06.2012 (Севлиево и София по 3-и).
Уебсайт http://wecansing.eu изработен и поддържан от българските партньори. Дизайн на логото на проекта; Изработка и разпространение на Пакет нотни партитури, съдържащи разработки на
български народни песни, за разучаване от партньорите; 6 концерта – 3 в Полша, Люблин и Налечов - и 3 в България – Музея „Земята и
хората”, София, в SOS Детско селище - с. Дрен, гр. Перник; Концерти
пред местната общественост (5 в Севлиево и 2 в София); Плакати,
покани, брошури и илюстровани албуми, за разпространение сред
партньори и колеги; 3 DVD- та, съдържащи презентации, видео
клипове и фото галерии, представящи града, страната, организацията и дейностите по проекта; Публикации в местната преса;
2 тематични предавания в БНР за проекта; Описание на идеята и
дейностите; Интервюта с партньорите и музикални илюстрации.

Цели и задачи:
„Successful women for the successful Europe” е проект, който цели
да подобри квалификацията и броя на жените предприемачи чрез
семинари, обмен на опит и международно сътрудничество. Проектът включва неформални учебни дейности и международни възможности за изграждане на партньорства за участниците.
Дейности:
През първите месеци сме участвали в две срещи с партньорите,
в Будапеща (30.11–02.12.2011) и във Верчелли (10–11.05.2012). Едновременно с това работим също по програмата за мероприятие
през октомври, предвидено в София 29–30.10.2012, разпространяваме дейностите сред нашите контакти, свързани с областта на
женското предприемачество. Работим със СЕЛЕНА - Асоциация на
жените предприемачи в България, за да обогатим програмата ни и
да разпространяваме проекта в страни, с които Асоциацията спечели още един европейски проект. Намерението е да се съберат
съответните партньори на 30 октомври (делегации от 11 държави),
за да се срещнат и да се споделят различните опити.
Очаквани резултати:
Резултатите, постигнати в 1-та среща в Будапеща:
а) целевата група (жени предприемачи);
б) дати и теми: 1 – Верчели (10–11.05.2012) „Стратегии за увеличаване на устойчив бизнес”, 2 – София (29–30.10.2012) „Консултации,
обучение, интернационализация”, 3 – Монако (28.02–01.03.2013)
„Принос за устойчивостта на предприятията”; 4 – заключителната
конференция – Будапеща (23–24.05.2013);
Във Верчели (10–11.05.212) споделихме резултатите от дейностите и начертахме бъдещи стратегии, обсъдихме темите, BtoB срещи
с различните жени предприемачи. Решихме програмата на бъдещи
инициативи.

Контактна информация:
Координатор:
Полиметис ООД
ул. „Цар Асен” 29, София 1000
тел.: 02 9804424
e-mail: info@polymetis.it
Партньори:
SEED Kisvállalkozás-fejlesztési
Alapítvány
Romer Floris street 22-24, Budapest 1024
tel.: +36 1 219 2179
e-mail: seed@seed.hu
GründeRegio M e.V.
Westendstrasse 123, Haus F, Munich 80339
tel.: +49 (0)89 32197810
e-mail: info@gr-m.de
Andromeda Società Cooperativa sociale
ONLUS
Via C. Leone, 9, Vercelli 13100
tel.: +39 0161251691
e-mail: andromedacoop@libero.it
TULIP Bologna (Tulip)
TULIP Bologna (Tulip), Bologna 40141
tel.: +39 3294099727
e-mail: info@tulip-project.it
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Контактна информация:
Координатор:
Дружество за изследване
на малцинствата Студии Романи
ж.к. „Гоце Делчев”, блок 110, вх. Г
тел.: 02 8505540
e-mail: studiiromani@geobiz.net
Партньори:
Humanity in Action Deutschland e.V.
Kollwitzstr. 94-96,10435, Berlin, GERMANY
tel.: +49 30 44308271
e-mail: germany@humanityinaction.org
Towarzystwo im. Edyty Stein
Nowowiejska 38, 50-315, Wroclaw, POLAND
tel.: +48 71 3833619
e-mail: biuro@edytastein.org.pl
Jachad (Együtt) Magyarország
Közhasznú Egyesület
Paulay Ede utca 1,1061 Budapest, HUNGARY
tel.: +3620453 87 69
e-mail: jachad.hungary@gmail.com
Unión Romaní
C/ Peracamps, 2 bis, bajos,
08001 Barcelona, ES - SPAIN
tel.: +34 9634127745
e-mail: u-romani@pangea.org
Center za državljansko vzgojo
Robiceva 30, 2341 Limbus, SI - SLOVENIA
tel.: +3862 4611 585
e-mail: info@eip-cdv.si
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Име на проекта: Стратегии за образование на възрастни
		 в Европа, целящо преодоляването на
		 враждебността, насочена
		 към определени групи

Име на проекта: Усъвършенстване на педагогическите
		 умения на учителите/обучители
		 на възрастни чрез усвояване
		 на иновативни методи на преподаване

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Номер на договора: LLP-2011-GRU-LP-19
Тип проект: Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание”
Целева група: Учители и преподаватели на възрастни

LLP-2011-GRU-LP-4
Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание”
Възрастни доброволци, хора на пазара на труда, специалисти,
работещи в медии, млади учени, спортисти

Цели и задачи:
Проектът има за цел обмяна на добри практики в сферата на образованието на възрастни, целящо преодоляване на враждебността, насочена към определени групи. Чрез съвместна работа срещу
на враждебността, насочена към определени групи, и десни екстремистки нагласи (расизъм, антисемитизъм, хомофобия) се цели
разработването на съвместни подходи за тяхно преодоляване.

Цели и задачи:
Основната цел на партньорството е развитието и обменът на иновативни подходи в образованието за възрастни, с цел да се повиши
качеството на преподаването и обучителните процеси в страните
участнички. Обменът на добри практики и опит между партньорите
се осъществява по време на участието на преподаватели и обучаеми
от организациите партньори в работните срещи по проекта.

Дейности:
Проектът включва взаимни партньорски посещения и обмен на
добри практики. Партньорите се събират и обменят опита си за работа в различен политически, икономически и социален контекст,
често пъти характеризиращ се с прояви на враждебност, насочена
към определени групи, в съответните страни. В процеса на изпълнение на проекта елементите на успешни практики за обучение
на възрастни в посочената област се идентифицират и се проучва
потенциалът за трансфер на европейски модели на образование
на възрастни. Участващите партньорски организации също така
развиват общата европейска гледна точка по темата за враждебността, насочена към определени групи. Провеждат и местни активности в тази насока.

Дейности:
През Дейностите за изпълнение на проекта са свързани с: Провеждането на общо 6 срещи по проекта – встъпителна, 4 работни
и 1 заключителна среща. При встъпителната среща партньорите
представиха организациите си и по 1 или 2 обучителни метода.
Партньорите избраха общо 11 метода, които да бъдат включени в
проекта и да бъдат подробно представени по време на работните
срещи. Създадена е онлайн платформа, както и интернет сайт, който се допълва и актуализира със съдействието на всички партньори. Възприета е форма за оценка на проведените срещи, одобрена
от партньорите и попълвана след всяка среща. Разработено и e
одобрено лого на проекта. По време на работните срещи се правят
видео записи на представените методи, които ще се използват при
изготвянето на DVD в края на проекта.

Очаквани резултати:
В резултат на проекта партньорите ще научат повече за различни начини и добри практики, използвани с цел преодоляване на
враждебността, насочена към определени групи. Заедно с това, в
резултат на партньорството, ще бъде подготвена брошура, представяща различни успешни образователни подходи в сферата на
образование на възрастни, насочено към преодоляване на враждебността, насочена към определени групи, които могат да бъдат
трансферирани в рамките на Европа. Тази публикация ще е предназначена за по-нататъшно ползване като наръчник за европейска
размяна на ресурси за обучение в тази област.

Очаквани резултати:
В резултат на проекта участниците ще усвоят иновативни подходи, приложими при обучението на възрастни. Ще се изработи DVD
с материали (презентации, видео записи на обучителните методи,
допълнителни материали и снимки). Създаден е интернет сайт на
проекта на английски език с актуална информация. Материали и информация се публикуват и на официалните интернет страници на организациите партньори. Постигнатото добро сътрудничество между
партньорите организации ще допринесе за междукултурния обмен и
комуникация и може да бъде основа за бъдещи съвместни проекти.

Контактна информация:
Координатор:
БИМЕК ООД
гр. София, ул. „Мур” № 31-А, ет.2, ап.4
тел.: 02 4900396; 0888 323 828
e-mail: bimec@bimec-bg.eu
Партньори:
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur, SLOVAKIA
+421 2 44970450
es@ainova.sk
Emilija Linguae
Narutowicza Street 32/6, 96-300 Zyrardow,
PL - POLAND, tel.: +48 502979088
m.jakubowycz@ternopilska.com
ΑΚΜΗ ΚΕΚ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.
Vouliagmenis av. 337, 16346 Athens, GREECE
tel.: +302109769560, akmi-kek@akmi-kek.gr
IOAN SLAVICI Foundation for Culture
and Education
Dr. Ioan Bontila Str., 21, ap. 2, 300315
Timisoara, RO - ROMANIA
tel.: +40745 521 710, tslavici@yahoo.com
Italian Development Partners sas
Via Ostuni 38, 65120 Pescara, IT - ITALY
tel.: +39 347 9648781, g.costantino@etsgroup.net
ASOCIACIÓN SIBILA
Pueblo Marinero, Local 47, 51001 Ceuta, SPAIN
tel.: +956525068, sibilaceuta@hotmail.com
Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kurttepe Mahallesi, Süleyman Demirel
Bulvarı 83035 Sk. No:1 Çukurova, 01035
Adana, TR - TURKEY
tel.: +90 322 248 18 55, cukurova01@meb.gov.tr
Biedrība Mācību un atpūtas centrs INDIGO
“Pumpuri”, LV5065 Mazozoli, LV - LATVIA
tel.: +371 25465525, mosties@mosties.lv
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Име на проекта:

Проекти
за възрастни
доброволци

Стартирали
проекти 2011

Възрастни билкари

Номер на договора: 2011-1-BG1-GRU14-01561
Тип проект: Грюндвиг, дейност „Проекти за възрастни доброволци”
Целева група: Възрастни доброволци

Цели и задачи:
Общите цели на проекта са свързани с подобряване на достъпността и качеството на мобилността на възрастните граждани,
участващи в неформалното образование и предоставяне на възможност за приложение на опита, който притежават в осъществяване на висококачествени дейности.
Дейности:
Придобиване на информация за традиционните билки в приемащата държава чрез пътувания сред дивата природа; Събиране
на билки и създаване на хербарии заедно с деца и ученици; Реализиране на срещи с ученици от основни училища в рамките на тема
„Какво ми разказва моята баба за билките”. Срещи между поколенията; Лекция за празника на билките в Етнографски музей Ловеч;
Фотоизложба на мехлеми, кремове, мазила; Споделяне на традиционни рецепти; Организационна структура на доброволческите
дейности.
Очаквани резултати:
Като резултат от проекта всеки доброволец ще е натрупал опит в
организацията и осъществяването на различни граждански инициативи във връзка с биологичното разнообразие и здравословното
хранене; Ще бъде в състояние да прилага формални и неформални
методи в работата с различни възрастови групи; Участниците ще
подобрят своите умения за организиране на социални събития и
доброволчески дейности, свързани с местната общност; Проектът
оказва влияние върху социалното и личностното развитие на доброволците, подобряване на комуникативните умения и уменията
за правене на презентации.

Контактна информация:
Координатор:
Сдружение „Екомисия” 21 век
Ловеч, ул. „Г. Бенковски” 1
068 603834
office@ecomission21.com
Партньори:
Associazione Centro Study di Foligno
Via Oberdan, 123 Foligno
ITALY
tel.: +390742359699
e-mail: info@fpeurope.com
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Име на проекта: Обучение на възрастни със сензорни
		 увреждания на тема устойчив
		 и екологичен начин на живот
Номер на договора: 2011-1-BG1-GRU13-05068
Тип проект: Грюндвиг, дейност „Работни ателиета”
Целева група: Хора на пазара на труда
Цели и задачи:
Цели „ECO TRAIN”: Да улесни достъпа до информация за промените в климата и организирането на устойчиво екологично ежедневие; Придобиване на нови умения за организиране на устойчиви Еко практики у дома; Осъзнаване на важността на енергийната
ефективност и съпреживяното участие в ателие за рециклиране и
посещение в екоферма; Възможност за междукултурно опознаване и разчупване на стереотипи.

Работни
ателиета
Стартирали
проекти 2011

Дейности:
Подходът е базиран на модерна комбинация от теоретични презентации, дискусионно обсъждане, практическа работа и представяне на видео продукт/сензорни макети (за обучаеми със зрително
увреждане). Методите, използвани по време на обучението, са за
неформално образование и включват: 1. учене чрез дейности „на терен”, ръчно изработване на различни рециклирани предмети, участие в дейности на био ферма; 2. превръщане на ръчно изработените
по време на проекта предмети в неразделна част от ежедневието на
участниците за дългосрочна употреба, което ще допринесе за намаляване на „екологичния отпечатък”; 3. интерактивно участие с водеща роля на обучаемите, които са стимулирани да стигат до отговорите на въпросите си чрез обсъждане; 4. брейнсторминг; 5. отворени
дискусии, дебати; импровизации, ролеви игри.
Очаквани резултати:
Резултати: По-добра информираност на повече хора относно
темите за устойчивото развитие и опазването на околната среда,
изразяващо се в намаляване на „екологичния отпечатък” върху
околната среда чрез „заразителен” личен пример и неговият мултиплициращ се ефект сред колегите, приятелите и семействата
на участниците в проекта; Лична удовлетвореност на обучаемите вследствие на участието им в практическите занимания в био
фермата и ръчното изработване на рециклирани предмети; Нови
социални контакти и приятелства; Повече хора, информирани за
собственото си въздействие върху околната среда.

Контактна информация:
Координатор:
Сдружение
„Възможности без граници”
ж.к. „Сердика” бл.18-Д-82
гр. София, п.к.1379,
тел.: +359 886050005; 02/9203287
e-mail: m.mitovska@infopass.eu;
office@infopass.eu
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Име на проекта: Живописта и декорацията в традиционния
		 български бит и култура
Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

LLP-2011-GRU-WS-02
Грюндвиг, дейност „Работни ателиета”
Възрастни, занимаващи се непрофесионално
с изобразително изкуство

Цели и задачи:
Запознаване с традиционния български бит и култура; Усвояване на нови изобразителни методи и традиционни похвати, характерни за българското изобразително изкуство и декорация и
творческото им приложение; Стимулиране натрупването на знания и разбиране у участниците за ценностите и разнообразието на
европейските култури и езици; Подпомагане преодоляването на
предразсъдъците.

Контактна информация:
Координатор:
„Евроцентър обучение
и партньорство 21 век” ЕООД
гр. Разлог, ул. „Хан Пресиян” 7
тел.: +359 898 647747
e-mail: eurocenter21@mail.bg
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Дейности:
Семинари: Блок от занимания за „стопяване на леда”; Арт представяне на участниците; презентации „Въведение в Българското
традиционно изкуство” и „Фолклорни мотиви”; - Арт занимания:
Фолклорни мотиви; Декорация на малки керамични форми; Рисуване по музикално произведение; Експериментална живопис;
Пленер; Изработка на логото на Работното ателие и афиш на изложбата; Организиране на изложба; Учебни екскурзии: Етнографски музеи в Разлог и Елешница; Банско (разходка из старинна част,
църквата „Света Троица”, Велянова къща, иконна изложба); църквата в с. Добърско; Фолклорни демонстрации.
Очаквани резултати:
Работното ателие засили международните аспекти в работата на
организацията. То позволи представители на местната общност да
се включат в работата на центъра и повиши доверието към него
на местно равнище. То беше включено в календара с мероприятия,
организирани по случай 24 май. Кулминация на Работното ателие
беше организиране и провеждане на интернационална изложба,
където участниците представиха свои творби, създадени по време
на престоя им в Разлог и района.

Ролята на Националната агенция
Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция за България по Програма „Учене през целия живот” (2007 - 2013).
Националната агенция играе важна роля в практическото изпълнение на Програмата, като администрира Децентрализираните
дейности в целия проектен цикъл:
• разпространява информация за дейностите на Програмата;
• приема и регистрира кандидатурите;
• организира селекцията;
• сключва договори с успешно преминалите селекцията
кандидати;
• извършва плащанията по договорите;
• извършва мониторинг и консултации на финансираните
проекти;
• приема отчетите по тези проекти;
• организира дейности за разпространение
и валоризация на резултатите от успешни проекти.

издание 2012

Център за развитие на човешките ресурси
1000 София, ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
тел.: (+359 2) 915 50 10, факс: (+ 359 2) 915 50 49
e-mail:hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg
Приемно време: вторник и четвъртъкот 14.00 ч. до 17.00 ч.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да
бъде използвана съдържащата се информация.

