Секторна програма
„Грюндвиг”
Проекти за възрастни доброволци
Партньорства за познание

Стартирали проекти
2010

1

Стартирали проекти „Грюндвиг‘ - Проекти за възрастни доброволци

Обмен на възрастни доброволци в домове за възрастни хора
Целева група:
Персонал на домове за възрастни хора - 1. в с.Левски, община Суворово, и 2. в Друскининкай,
Литва, Доброволци (възрастни или млади хора), които имат интерес към социалната работа и
развитие на компетенциите в подпомагащите професии, Близки и семейства на възрастни хора,
които ползват услугите на институциите, партниращи си по проекта, Включени в проекта възрастни хора, които участват в социалния живот на домовете за възрастни, без да са настанени там.
Резюме на проекта:
Цели на проекта: Да допринесе за активното включване на възрастни хора (над 55 години) в
обществения живот, като им предостави възможност да участват в доброволческа програма в
партньорската страна, Да даде възможност за обмен на опит и добри практики при управлението
на домове за възрастни хора и най-вече - за активното включване на потребителите при подобряването на услугите, които ползват, Да даде повече възможности на възрастните хора, работейки
в партньорската страна, да учат през целия живот, като придобиват повече социални и езикови
компетенции, ползват се от професионалния си опит в подпомагащата сфера, получат нови знания за живота на възрастните в страна със сходна и все пак специфична история. Ползи - принос
за културното многообразие, споделяне и мобилност на доброволци от подпомагащите професии, възможност за обмен на добри практики в социалната работа.

Контактна информация:
Координатор:
АИК ДОМ ООД
Варна 4000
жк „Младост”, бл. 151, вх. 2а, ап.2
тел.: +359 52 510 666
e-mail: aikdom@mail.bg

Номер на проекта: LLP-2010-GRU-SvP-2

Партньори:
MARIJOS NAMAI
Lithuania, LT-66102 Druskininkai,
14, Klonio Str.
tel.: +370 37 719 757
e-mail: marijosnamai@one.lt
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Възрастни природозащитници
Целева група:
4 - 6-годишни деца от местните детски градини (осъществяване на образователни модули за популяризиране проблемите на околната среда и възпитаване на правилното отношение, грижа за природата). Ученици
на възраст от 7 до19 години от училищата в град Ловеч, техните родители и близки (участие в обществени
събития - Ден на планетата Земя, общоградски празник на открито и др., привличане на гражданското внимание върху екологичните проблеми и значението им за човешкото здраве на сегашните и бъдещите поколения). Гражданите на град Ловеч (популяризиране на велосипедите като един от алтернативните начини
за движение, разпространение на рекламни еко-образователни материали в централната част на града).
Резюме на проекта: Проектът “Възрастни природозащитници” е съсредоточен върху активното
включване на възрастни доброволци (50+) в инициативи, насочени към гражданско участие и утвърждаването на принципите на устойчивото развитие сред обществеността в два европейски града –
Ловеч, България, и Lodz, Полша.
Основни цели на проекта: Подобряване на достъпа и качеството на мобилността на възрастните граждани, участващи в неформално обучение на възрастни, Възможност за възрастните хора да допринесат
със своя житейски опит за високото качество на екологичните инициативи, изпълнявани от организациите
„Екомисия 21.век” и FERSO, Подобряване качеството на живот на европейските възрастни чрез създаване
на възможности за междукултурен обмен на добри практики в областта на екологичното образование. По
този начин ще бъдат укрепени и местните партньорства в двата региона, с цел да се повиши интересът на
местните институции за възрастни доброволци (различни неправителствени организации, местни власти и
други обществени и частни структури).
Специфичните цели на проекта са свързани с подобряване на активната гражданска позиция и на качеството на неформалното образование, подобряване на специфичните умения на възрастните хора (най-вече
организационни и образователни), обмен на иновационни методи между двете участващи организации от
Полша и България за справяне с екологични дейности, насърчаване на диалога между поколенията чрез
осигуряване на възможности за пряк образователен обмен между възрастните и младите хора или младите
хора и децата и насърчаване на транснационалната мобилност и опит. В рамките на проекта се предвижда
четирима български доброволци (възраст 50+) да осъществяват дейности в Полша, свързани с опазване на
околната среда и екологичното образование на граждани, включително деца и младежи, за период от три
седмици през април и септември 2011 година. По същото време в град Ловеч ще работят като доброволци
шестима възрастни поляци, които ще осъществяват подобни дейности в местната общност.
Контактна информация:
Координатор:
Сдружение „Екомисия 21. век“
Ловеч 5500, кв. Вароша, ул. Г. Бенковски 1
тел.: +359 68 603 834
e-mail: office@ecomission21.com
Номер на проекта: 2010-1- PL1-GRU14-11919 2

Партньори:
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego (FERSO)
Poland, 90001 Lotz, 85 Piotrkowska Str.
tel.: +48 42 632 79 77, e-mail: jacek.ferso@gmail.com
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Творчески възможности за обучение на хора с увреждания в
рамките на междукултурни прояви и заобикаляща околна среда
Целева група:
Възрастни с умерени умствени и/или други видове увреждания
Резюме на проекта:
Този проект се основава на резултатите от научни изследвания, целящи развитието на неформални обучителни сесии в рамките на културни събития, които могат да помогнат на възрастни
с умерени умствени и/или други видове увреждания да усвоят някои основни умения и преди
всичко - комуникативни. По този начин се цели да им се помогне да водят по-самостоятелен начин на живот, да се подобри тяхната грамотност или техните умения за смятане, да им се създадат възможности да продължат образованието си и успешно да намерят работа. В рамките на
проекта се предвижда създаване на Европейска междукултурна общност по време на различни
културни прояви. Този процес ще бъде подкрепен посредством използване на платформа, базирана на Open Source Virtual Learning Environment Moodle. Междукултурната общност ще допринесе за интегрирането на хора с увреждания в социалния живот чрез по-добра комуникационна
среда и чрез подобряване на условията за тяхното образование. Общността ще бъде използвана
от партньорите по проекта с цел общуване и развитие на общи обучителни ресурси в рамките на
двугодишния проектен период и след това. Опитът на партньорите по проекта показва, че културните събития са от голямо значение за развитието на основни умения при хората с умерени
умствени или многостранни увреждания. Предвижда се да се организират културни събития в
някои от страните партньори, с цел да се мотивират както самите засегнати от увреждания да направят нова стъпка към собственото си благополучие, така и здравите хора да дадат своя принос
за тяхното обгрижване. Предвижда се посещение от страна партньор на културни събития, организирани от друга страна партньор. Всяка културна проява ще бъде съпроводена с материали и
на английски език, паралелно с обучителни сесии на родния език. Целта е развитието на основни
умения, по-специално на езикови, на хората с умствени или други видове увреждания, чрез обучения в рамките на културни събития.
Контактна информация:
Координатор:
Ямек ЕООД
София 1408, Стрелбище 7 Б/Б
тел.: +359 2 850 60 24
yamek.consultancy@gmail.com
Партньори:
IAT— FH Gelsenkirchen
Germany, 45801 Gelsenkuirchen
,tel.: +49 209 170 726
e-mail: hamburg@iat.eu

F.R.P.C., Bucharest
Romania, 020285 Bucharest
tel.: +40 1 310 41 31
Ionescu Adina
e-mail: ada_2301@yahoo.com
EFOESZ, Budapest-Pecs
Hungary, H–1068 Budapest,
Eva Graf-Jaksa
e-mail: evajaksa@gmail.com

Номер на проекта: LLP-2010-GRU-LP-10

Bornova Vocational High School
35000 Izmir, Turkey
STICHING (S.) E.C.U.R.I.O.
The Netherlands
5600 Eindhoven,S Ecurio,
e-mail: securio@ymail.com
Hamburgconsulting
Germany, 63075 Offenbach
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Играчките на моите деди
Целева група:
Oбучители и възрастни обучаеми над 50 години
Резюме на проекта:
Проектът “Играчките на моите деди” има за цел да повиши образованието на възрастното население в Европа стъпка по стъпка, чрез коопериране на образователните системи за възрастни в рамките на Европейския съюз. Чрез иновативни педагогически методи партньорските организации се
опитват да построят мост за социална интеграция между активните възрастни и младежта. Проектът се фокусира върху хора над 50 години с идеята да разкажат за играчките от своето детство
чрез компютър. Играчките винаги са били най-стойностните културни елементи на предишните
поколения, заместени сега от високотехнологичните забавления. Това е причината участниците
в партньорството да намерят най-представителните играчки от своите държави и култури. Тези
играчки са интегрирани в компютърен курс за всяка партньорска организация - “Играчките, интегрирани чрез ИКТ- умения”. Много от продуктите на проекта - лого, презентации на играчки на
пауър пойнт, рисунки на играчки и други са изработени от възрастни обучаеми. Всяка партньорска
среща включва: транснационална изложба, панаир с участието на възрастните обучаеми и техните
играчки, представени чрез придобитите компютърни умения. Обучаемите играят автентични игри
с млади хора по време на изложението, за да изградят здрав културен мост между поколенията.
Контактна информация:
Координатор:
Учебен център Хасково
на Тракийски университет Стара Загора
Хасково 6300, бул. Съединение 48
e-mail: paskaleva666@abv.bg
Партньори:
Dachverband der
burgenlaendischen Frauen Maedchen und
Familienberatungsstellen
Der Lichtblick, Frauen und
Familienberatungsstelle
Obere Hauptstr., 3611 Nuesiedle /
See, Austria, tel.: +43 2612 429 05
e-mail: doris.horvath@frauen-op.at

Łódzki Uniwersytet Trzeciego
Wieku im. Heleny Kretz
Poland, 90-001 Łódź, 18, Traugutta Str.
tel.: +48 42 632 1193
e-mail: lutw@wp.pl
BURDUR İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü
35, Bahcelievler Mh. Str
15000 Burdur, Turkey
tel.: +90 248 233 11 19
e-mail: burdurmem@meb.gov.tr
ProEduca o.s.
1310/2 Mládežnická
Dobrá Voda u Českých Budějovic
Czech Republic
e-mail: info@proeduca.cz

Номер на проекта: LLP-2010-GRU-LP-17

Volkshochschule Lingen gGmbH
3 Am Pulverturm Str., 49808
Lingen(Ems), Germany
tel.: +49 591 91202 400
e-mail: info@vhs-lingen.de
Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
3, Toma Cozma Str., 700001 Iasi
Romania, tel.: +40 232 201 028
e-mail: secretariat@psih.uaic.ro
Sección de Educación
Permanente de Villaluenga
del Rosario, Calle Real s/n, 11611
Villaluenga del Rosario, Spain
tel.: +34 956128 697
e-mail: sepvillaluenga@hotmail.com

5

Стартирали проекти „Грюндвиг‘ - Партньорства за познание

Нишките, които ни свързват
Целева група:
Целевата група се състои от 10 жени на възраст от 26 до 55 години.
Резюме на проекта:
В това партньорство групата от участници от страните партньори събират документален материал за традиционните текстилни занаяти. Целта на проекта е създаване на филм за тези забравени
занаяти и проследяването на текстилното изкуство в миналото и нашето съвремие. За да се изготви филмът, групите от страните партньори събират документален материал за текстилното производство, заснемат занаятчии, провеждат интервюта с тях. Същевременно част от партньорите
подготвят семинари за текстилния занаят, в които обучават на знания и умения съответната целева група. Друга част от партньорите пък са ангажирани със създаването на уебсайт на проекта, в
който публикуват материали за занаятите в различните страни. Ползите от този проект - създаването на филм за занаятите, обучение на жени в текстилното изкуство, насърчаване полезността на
традиционния занаят, създаване на тесни връзки, основани на сътрудничеството по този проект.

Контактна информация:
Координатор:
Сдружение с обществено
полезна дейност
“Заедно за Свиленград”
Xасково, Свиленград 6500
ул. Георги Скриожовски 1
тел.: +359 888 87 56 90
e-mail: zaedno_svilengrad@abv.bg

Партньори:
Център за учене през целия
живот
Cyprus, 2121 Aglantzia
18, Erechtheiou Str.
e-mail: bioscenter@cytanet.com.cy
Гражданска фондация - клон
Гюргево - Romania, 080127
Giurgiu, Bl. 6/300 Bucuresti Str.
Sc.A, Et. 4, Ap.16
e-mail: sandaghioalda@yahoo.com
Финландско-кипърска
асоциация
Finland, 00740 Helsinki
Vaskihuhdantie 4 H 58
e-mail: info@suomikyprosyhdistys.fi

Номер на проекта: LLP-2010-GRU-LP-11

Университет Тарту
Estonia, 71004 Viljandi, Posti 1
e-mail: kool@kultuur.edu.ee
Младежка мрежа HELLAS
Greece, 71202 Heraklion,
Polychoros Of Municipality,
Of Heraklio, Sof. Venizelou
tel.: +30 6958 443 207
e-mail: info@youthnet.gr
Международно училище за
текстилни изкуства ISTA
Germany, 65549 Limburg,
14, Eschhöfer Weg Str.
tel.: +49 6431288 00 85
e-mail: ista@ista-ev.com
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Спомените за миналото ни помагат да градим настоящето
Целева група:
1. Възрастни хора, родени малко преди или малко след Втората световна война, които пазят спомени и материали за начина на живот, културата и ценностите на най-старите (в момента) генерации в Европа; 2. Млади
хора, които искат да участват в дискусията за „най-доброто от миналото” от днешна гледна точка; 3. Студенти,
мотивирани да участват в по-широко европейско изследване на спомените за бита, модата, културата, образованието, семейните традиции в своите страни, 4. Изследователи на родовата и културната памет, готови да
експериментират с методики в интеркултурна среда и да обменят опит помежду си; 5. Преподаватели.
Резюме на проекта:
Специфичните цели и резултати са: • Проектът развива съзнанието за важността на нашето минало чрез прилагане на методики за изследване на неговата ценност, в т.ч. и като инструмент при обучението на възрастни.
• Насърчава интеркултурното общуване и чувствителността към културните различия чрез директна обмяна
на информация между участниците, осигурявайки им непосредствен опит от и във всяка една от 8-те страни
участнички. • Промотира националните особености и традиции чрез изследване „на място” във всяка страна,
резултатите от което ще бъдат визуализирани чрез интернет публикации в Wiki, различни брошури и под
формата на финален каталог. • Изследва близкото минало и осигурява голям брой интервюта с възрастни
хора, като акцентира върху идеята, че настоящите реалности са резултат от историческа еволюция и разбирането на настоящето изисква познаване на опита на различните поколения и сътрудничество помежду им при
анализиране на миналото. • Установява аналогиите, разликите и последователността в начините на живот от
нашето непосредствено минало и настояще (в облеклото, детските игри, песните, образованието, работата,
обичаите и пр.). • Съпоставя и оценява резултатите от страните участнички с респект към културните различия, насърчавайки интереса на обучаемите към онова, което може би сме загубили в хода на времето. • Колекционира истории от нашето минало с цел създаване на финален каталог, приложим за разпространение
на постигнатите резултати и за популяризиране на използваните методики в широката сфера на ученето през
целия живот. • Развива и подобрява основни умения при използването на ИТ и в чуждоезиковото обучение
като главни инструменти за комуникация между участниците.
Контактна информация:
Координатор:
Младежки център “Кръг”
Кърджали 6600, бул. България
57,вх. Б, тел.: +359 888 222 540,
+359 889 494 336,
e-mail: krug@abv.bg
Партньори:
Dirección de área territorial
Madrid SUR - Servicio de la Unidad de Programas - 19 Maestro Str.,
Spain, 28013 Madrid, tel.: +34 91 720
27 55, yolanda.matos@madrid.org

CVO De Bargie - Belgium, 9050 Gent,
1 Bargiekaai Str., tel.: +32092256805,
cvodebargie@yahoo.com
Euroculture - Cyprus, 1900 Nicosia,
29 Ayiou Georgiou, Str.,
tel.: +357 99467906
e-mail: ksymeonides@cytanet.com.cy
Asociatia Femeilor Jurnaliste
Din Romania Ariadna - Romania,
014459 Bucharest, 16 Stirbei Voda str.,
ap. 21, et. 5, sect. 1, tel.: +40 213146014
e-mail: gadam@easynet.ro

Номер на проекта: LLP-2010-GRU-LP-19

THE MOSAIC ART AND SOUND Ltd
23 Wise Lane Str., United Kingdom,
London, tel.: +44 20 7193 9183
e-mail: info@mosaicartsound.com
FOLKUNIVERSITETET - Sweden,
29154 Kristianstad, 1 Föreningsgatan
Str., tel.: +46 442 07 640
ingmarie.rohdin@folkuniversitetet.se
Starostwo Powiatowe Mikolów
Poland, 43190 Mikolów, ul. Zwirki i
Wigury 4a, edward.dawidowski@
mikolow.starostwo.gov.pl
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Обмяна на опит и обучение в сферата на междукултурния обмен
Целева група:
Специалисти в областта на междукултурния обмен и хора, желаещи да бъдат активни в тази област
Резюме на проекта:
Основната цел на проекта е да се повиши нивото на познание за междукултурните проекти, които
се провеждат в държавите, представени с партньорски организации. Крайните продукти – интернет сайт, помощник за междукултурен обмен и кратък филм за особеностите в комуникацията
между обособилите се общности в различните държави – ще бъдат в помощ не само на участващите организации, но и на всички активни организации в тази сфера. Други цели на проекта са
изграждане на екип от специалисти в областта на междукултурния обмен към всяка една от партньорските организации и споделяне на добри практики между организациите, които биха могли
в бъдеще да се адаптират и прилагат на повече места. Ползите от проекта са на няколко нива. На
ниво организация този проект дава възможност за директна комуникация с останалите организации чрез срещите в центровете на всяка една от тях и позволява от една страна да се придобие
представа в детайли за дейността на партньорските организации, а от друга страна - да се генерират идеи за последващи партньорски проекти. На ниво местно общество проектът е полезен с
контактите, които се осъществяват с различни общности и външни за проекта организации, като
по този начин се създава една мрежа от контакти на базата на идеята за по-добра комуникация и
обмен между различните общности и култури. В личностен план всеки един участник в проекта
придобива безценни познания и опит чрез директния контакт с представители на групи с различна култура и чрез дискусиите със специалисти в областта на междукултурния обмен.
Контактна информация:
Координатор:
Нова идея - Козлодуй
Козлодуй 3320,
ул. Отец Паисий 4, ет. 2,
тел.: +359 888 436 212,
e-mail: novaideya@gmail.com
Партньори:
Partners:
Tynedale Branch of
United Nations Association
Great Britain, NE 43 Stockfield,
Nortumbarland, 21 Crabtree Road
Str. tel.: +44 166 184 35 23
e-mail: gandjsayce@tiscali.co.uk

Società Sportiva Dilettantistica
TOP 2006 Sport S.r.l.
191 Via Giordano Bruno Str., 10134,
tel.: +39 011 616 49 63
e-mail: eticaesport@top2006.it
Peuple et Culture
France, 75011 Paris, 108-110 rue Str.
Maur, tel.: +33 6 15 337 425
international@peuple-etculture.org
Interkulturelles netzwerk e.V.
Büro Neuruppin
Germany, 16816 Noyrupin, 33/34
Karl Marx Str., tel.: +49 3392 348 383
nrp@interkulturellesnetzwerk.de

Номер на проекта: LLP-2010-GRU-LP-15

Klub Środowiskowy
Akademicki Związek Sportowy
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40,
PL-50-370 Vratslav, Poland,
e-mail: wm@azs.wroclaw.pl
Association
of YWCA/YMCA of Latvia
Matisa iela 31-25, LV-1001,
Riga, Latvia, tel.: +371 6 728 50 76
e-mail: imka@imka.lv
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La pédagogie par l’action pour valoriser les savoir faire artisanaux
et agricoles à haute valeur ajouté environnementale
Целева група:
Неправителствени организации, активни в работата с традиционни екологични занаяти;
Професионалисти - (фермери, занаятчии), практикуващи екологично отговорни занаяти;
Бъдещи преподаватели.
Резюме на проекта:
Голям брой фермери в цяла Европа са ангажирани със занаятчийски практики с висока добавена екологична стойност: производство на био козметика на базата на растения, производство
на хляб в пещ на дърва, изграждане на къщи от пръст, от слама, производство на сирене от непастьоризирано мляко, производство на хляб с квас и изпичане в пещ на дърва.... Всичко това
допринася за релокализрането на икономиката. Тези професии на бъдещето имат много добър
потенциал за развитие и дори допринасят за създаването на устойчиви работни места. Основните
цели на проекта са:
1) Изучаване на необходимите компетенции, за да могат професионалистите (обучители) от
една страна да предадат на обучаемите своите знания и опит чрез използването на активна
педагогика, а от друга страна - да събудят интереса на младежи и по-възрастни хора, търсещи
работа, към занаятите.
2) Разработване и формализиране на обща методология за четиримата партньори (4-те страни),
която позволява повишаване на педагогическата квалификация на професионалистите и тестване
на методологията в рамките на проекта, използвайки френския пример като основа за работа.
3) Създаване на първа европейска мрежа от преподаватели, за да се улесни обмяната на опит
и мобилността.
4) Лобиране за по-добро признание на педагогиката чрез действие (по-специално под формата на
„тест на професията”) на европейско ниво. Всеки описан тук етап ще бъде изпълнен по време на
отделна мобилност (по една във всяка страна), включвайки обща работа, обмяна между партньорите, размисли и дискусии, посещения на място.

Контактна информация:
Координатор:
Фондация за биологично
земеделие БИОСЕЛЕНА
Карлово 4300,
ул. “Васил Караиванов” 36,
тел.: +359 335 92038,
s.apostolov@bioselena.com

Партньори:
Savoir Faire et Découverte
France, Basse Normandie,
61100 La Carneille, La Caillere,
aranud.trolle@lesavoirfaire.fr

Номер на проекта: 2010-1- FR1- GRU06-14438 3

Viva sol
Lietuva, Draguziu km,
65445 Varenos raj,
audrius.jokubauskas@gmail.com
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Empowerment - learning processes to promote solidarity
Целева група:
Лица, заети в обученията за възрастни, които организират курсове и тренинги, ориентирани към
ценностите на обществото, както и към обучения в социалната област. Целта е те да се възползват
от предложения и съвети как да планират, да подготвят и да оценяват оферти за обучения, които са
адаптирани към солидарността и ориентираните към общността нагласи, Професионалисти и доброволци в неправителствени организации, които организират дейности за засилване на солидарността:
насърчава се чувствителността и познанието за това как да стартират, да осъществяват и да оценяват
успешно и ефективно дейностите в името на повече справедливост, Възрастни обучаеми, сред тях
особено членове на групи в неравностойно положение, като имигранти и стари хора. Те ще бъдат мотивирани да мислят и действат солидарно. Партньорството е съставено от доставчици на обучение за
възрастни с ориентация към ценностите на обществото и неправителствени организации, иницииращи специални дейности, отнасящи се към промотиране на различните форми на солидарност.
Резюме на проекта:
Проектът се отнася до някои актуални тенденции към социално изключване, безсилие и липса
на солидарност, засягащи Европа. Процесите на икономическа глобализация, засилени от избухналата финансова криза, предизвикват у много граждани на европейските страни усещането и
впечатлението, че са притиснати от мощни структури и процеси. Всички тези тенденции водят до
колективното усещане за тревожност, несигурност и безсилие сред гражданите на Европа. Засилването на практическото отношение на ценностното понятие „солидарност” е предизвикателство
и шанс за Европа. През последните години бяха развити иновативни концепции, които са подходящи за промотиране и повишаване значението на дейностите и нагласите към солидарността,
както и за преодоляването на пасивността.
Контактна информация:
Координатор:
Европейски Мениджмънт
Център ООД
София 1504, ул. “Панайот Волов” 1
e-mail: office@emcbg.eu
Партньори:
KAP - Krestan a Prace
(Christian and work),
Christian Workers Movement,
občanské sdružení
U Dubů 23, 14700, Praha 4,
tel.: +42 0604 959 117
e-mail: konecny.jiri@centrum.cz

Kifas gemeinnützige GmbH,
KAB -Institut für
Fortbildung und
angewandte Sozialethik
93449 Waldmuenchen,
2 Hofgartenstr Str.,
tel.: +49 9972 941 460
e-mail: info@kifas.org
Dr. Karl Kummer-Institut;
Verein für Sozial- und
Wirtschaftspolitik
6/4 Ebendorferstraße Str, 1010 Wien,
tel.: +43 1 405 26 74
e-mail: office@kummer-institut.at

Номер на проекта: 2010-1-DE2-GRU06-046974

OEW - Organizzazione per Un
mondo solidale
22 Vintlerweg Str., 39042 Brixen,
tel.: +472 833 950
e-mail: info@oew.org
EBCA - European Christian
Workers Movement
76 Lakensestraat Str.,1000 Brussels,
tel.: +32 2 210 88 24
e-mail: ward.ceyssens@kwb.be
MSKA Christian Academy, Brno
19 Divišova Str., 61200 Brno,
tel.: +42 0545 223 159
e-mail: mska@volny.cz
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Младежта в действие
Целева група:
Младите хора (от 18 до 30 годишна възраст) от общините партньори по проекта
Резюме на проекта:
Основната цел на този проект е да се съберат общини и общински съвети от различни европейски страни, за да обменят идеи, опит и знания за повишаване на благосъстоянието на младите
хора на възраст 18-30 години. Ползите от изпълнението на проекта са двустранни. От една страна
младите хора се включват в дейности за по-ефективно оползотворяване на свободното време, а
от друга страна общинските администрации се подпомагат от младежките клубове и се активизира гражданското съзнание на младите хора.

Контактна информация:
Координатор:
Община Кресна
Кресна 2840, ул. „Македония” 96,
тел.: +359 7433 2382,
e-mail: obstina_kresna@abv.bg

Партньори:
Kinotiko Simvoylio
Pirgou Lemesou
Cyprus, 4529 Pyrgos Limassol,
Gregori Afxentiou Oo,
tel.: +357 25632600
e-mail: info@pyrgos.org
Plungės Rajono Savivaldybės
Administracija
Lithuania, Plunge Lt-90123,
12 Vyatuto Str.,
e-mail: savivaldybe@plunge.it

Номер на проекта: 2010-1-CY1-GRU06-00937

Gmina Nowosolna
Poland, Łódź 92-703,
Ul. Rynek; 1 Nowosolna Str.,
urzad@nowosolna.gminarp.pl
Primaria Municipiului Campina
Romania, 105600 Campina,
integrare@primariacampina.ro
Tukuma Novada Dome
Latvia, Tukums Lv3101, 18 Pils Str.,
tel.: +371 63122707
e-mail: dome@tukums.lv

11

Стартирали проекти „Грюндвиг‘ - Партньорства за познание

Нови перспективи в образованието на родители
Целева група:
Родители
Резюме на проекта:
Проектът цели чрез интегриране на опита на партниращите институции да се разработят нови
начини за работа, насочени към активно включване на родителите в образованието на децата
им и предоставяне на стратегии за справяне с общи и специфични проблеми. Конкретните
задачи на партньорството са: 1) Да се анализират извършваните обучения за родители в нашите
организации и държави, 2) Да се обмени опит, свързан с тази тема, 3) Да създадем съвместно
Програма за обучение на родители, 4) Всеки партньор да реализира в собствената си страна
Програмата за обучение на родители, 5) Да оценим опита от работа си, 6) Да разработим наръчник с добри практики. Темите, които разглеждаме, са: Идентифициране на потребностите
на родителите от информация и умения, Преглед на европейските практики и опит в сферата
на образованието на родители, Нови методи и дидактически материали за образование на родители, Използване на информационни технологии в образованието на родители, Развиване на
емоционалната и образователна компетентност на родителите, Създаване на мрежи за подкрепа между родителите, Социално включване на родители с по-нисък социо-културен статус
и имигранти. Подходите, които използваме, за да постигнем целите, се основават на активното
участие на всички ползватели на проекта.

Контактна информация:
Координатор:
СДРУЖЕНИЕ
“ОБРАЗОВАТЕЛЕН СВЯТ”
Велико Търново 5000,
ул. “Отец паисий” 4б,
tel.: +359 887343038,
e-mail: edu_world@abv.bg

Партньори:
Equipo De Orientacion
Educativa Y Psico-Pedagoqgica
De Molina De Segura
C/Joaquin Abellan
S/N , Edificio El Jardin
30500 Molina De Segura, Spain,
eoepmolina@regmurcia.com
Coop. Sociale
l’arcobaleno servizi
Italy, 42124 Reggio Emilia,
Via kennedy 17 Str.,
tel.: + 39 052 293 45 24
formazione@arcobaleno.re.it

Номер на проекта: LLP-2010-GRU-LP-16

Foyer Rural C.E.P.A.G.E.
France, 06260 Puget-Theniers,
Avenue Miss Pell,
tel.: +33 4 93 05 00 19
foyer-rural-cepage@wanadoo.fr
Çayırova Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi Okul
Aile Birliği
Cumhuriyet Mah.
Gumus Sok. № 6
Sekerpinar, 41420 Kocaeli, Turkey,
tel.: +90 262 659 23 83
e-mail: hulagu29@hotmail.com
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ME(U)MORIES
Целева група:
Възрастни хора (около пенсионна възраст), които искат да се обучават и да бъдат активни в обществото; Млади хора - доброволци, които биха искали да общуват с възрастни хора и да научат
нещо от тях за миналото на своята общност; Персоналът на партньорските организации.
Резюме на проекта:
Проектът е насочен към възрастни граждани и цели насърчаване на активната им роля в местната
общност, подобряване на компютърните и езиковите им умения и развитие на трансграничните
дейности между поколенията. Дейностите по проекта ще дадат възможност на две различни поколения да се опознаят и разбират по-добре, както и ще насърчи общия европейски дух. Партньорите опознават историята на своята местна общност въз основа на спомени, снимки, опит, разкази
и филми от миналото, събрани от възрастните участници в проекта. Историята ще бъде изследвана от такава гледна точка, която ще помогне на двете поколения да разберат по-добре миналото
на европейските страни. Всички партньори предоставят на възрастните граждани две обучения:
по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и езиков курс. Те ще ги подготвят, за да
могат да участват в създаването на един от резултатите по проекта - книга на спомените за местните общности. Проектът също така ще допринесе за включването и ангажирането на възрастните
обучаеми в социалния живот на общността и ще ги доближи до младото поколение.
Контактна информация:
Координатор:
Център за професионално
обучение към “Десита” ЕООД
Габрово 5300,
бул. Стефан Караджа 105,
тел.:+359 66 988816,
e-mail: desita_ivandjenev@abv.bg

EDUCAnet - Soukromé
gymnázium Praha, s.r.o.
Jírovcovo náměstí 1782,
4 Praha Str., 14800 Prague,
lenka.pacovska@educanet.cz

Asociaţia EDUNET
Romania, 200056 Craiova,
9 Basarabia Str., bl. E2, ap. 19,
tel.: +40 351 409 537
e-mail: vdudau@yahoo.fr

Партньори:
Chambre de Commerce et
d’Industrie du Pays d’Arles,
Sillogos Ginekon Filotiou Naxou Panagia I Filotitissa

Fundacja Lokalna Grupa
Dzialania Partnerstwo Dla
Warmii
Poland, 14-520 Pieniezno,
8 Generalska Str.,
e-mail: lgddlawarmii@o2.pl

T.Goloskokovos užsienio kalbų
mokykla visagino 11-3,
Lithuania, 31106 Visaginas,
tel.: +370 685 27 107
tatjana.visaginas@gmail.com

ETA’ SERENA - Trebisacce, Italy,
189 Viale della Libertà Str.;
tel.: +039 0981 507 348
e-mail: etaserena@virgilio.it

Vasa arbetarinstitut
Finland, 65100 Vasa,
15 Kyrkoesplanaden Str.,
ann-maj.bjorkell-holm@vaasa.fi

Номер на проекта: 2010-1-CY1-GRU06-00937
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Самооценка на нуждите на предоставящите
грижа в семейството: пътят на подкрепата
Целева група:
Хора, полагащи грижи за зависими членове на семействата си, Непрофесионалисти, които полагат грижи за задоволяване на ежедневните нужди на приятели или близки сами или подпомагани
от другиго, без значение каква е причината за зависимостта на хората, за които се грижат - увреждане, болест, възраст, злополука и други.
Резюме на проекта:
Проектът е насочен към анализиране нуждите на полагащите грижи в семейството и пречките
пред разбирането на тези нужди (психологически бариери, липса на време и др.).
Контактна информация:
Координатор:
Фондация “Център за изследвания и политики за жените”

The Carers Association
Ireland, Tullamore,
София 1000, ул. “Граф Игнатиев” 7A, National office,
тел.: +359 2 981 79 80,
Market square, Co. Offaly
е-маил: cwsp@cwsp.bg
tel.: +353 57 932 29 20
e-mail: ceo@careresireland.com,
Партньори:
e-mail: cduffy@carersireland.com
Association des Parents
d’Enfants Mentalement
Union Nationale des Association
Handicapes
de Parents de Personnes
Luxemburg,
Handicapees Mentales et de
4976 Bettange sur Mess,
leurs amis (UNAPEI)
Domain du Chateau,
France, Paris, Cedex 18,
10 rue du Chateau,
15 rue, Coysevox,
tel.: +352 37 91 911
tel.: +33 1 44 85 50 50
apemh@apemh.lu
e-mail: av.dommanget@unapei.org
sylvie.hirtz@apemh.lu
Confederación Española de
Coordinamento Familiari
Familiares de Enfermos de
Assistenti (Clelia)
Alzheimer y otras Demencias
Italy, Roma 00195,
(CEAFA)
Via Francesco de Sanctis 15,
Spain, Pamplona 31014, Pedro,
tel.: + 39 06 321 98 27
Alcantarena, 3 bajo,
e-mail: cofaas.clelia@alice.it
tel.: +34 948 174 517
e-mail: a.comito@tin.it
e-mail: ceafa@ceafa.es
Номер на проекта: 2010-1-FR1-GRU06-14362 3

Pancyprian Organization of
Large Families (POP)
Cyprus, Nicosia 1060,
7 Stasandrou Str.,
tel.: +357 22 758 622
e-mail: polyteknon@cytanet.com.cy
Association dea paralyses de
France (APF) - France, Paris 75013,
17 Auguste Blanqui Blvd,
tel.: +33 1 40 78 69 00
e-mail: philippe.miet@apf.asso.fr

Klub Mnohodetnych Rodin
Slovakia - Bratislava 81103,
16 Lichardova Str.,
tel.: +421 2 546 41 132
e-mail: kmr@kmr.sk
AP3
Belgium, Brussels 1030,
61 Lambermont Blvd,
tel.: +32 2 215 51 92
e-mail: info@ap3.be

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 четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

TGA-ZM-07-93-00

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 2011
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.

