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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ

НАГРАДЕНИ ПРОЕКТИ 2006

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ITC – ВРАТА КЪМ бЪДЕщЕТО НА хОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: 06-bgr01-s2g01-00022-2

ТИП ПРОЕКТ: ПАРТНьОРСТВО ЗА ПОЗНАНИЕ, МНОГОНАЦИОНАЛЕН

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Подобряване достъпа на хора с увреждания до образование чрез търсене, създава-
не и внедряване на най-добрите европейски методи в използването на ИКТ за хора 
със специални потребности. Европейското партньорство да идентифицира, развие и 
произведе учебни материали, които да подобрят методите за използването на ИКТ  за 
хора със специални потребности.

ДЕйНОСТИ:
По проекта работиха шест европейски страни:  Румъния, Холандия, Турция, Литва, 
Италия, България. Координатор на проекта е румънското сдружение „Есперандо”. 
Споделен беше опитът в образователните методики на партньорите. Използвани 
бяха модерни начини за комуникация: е-mail, e-groupes, blogs, което спестяваше мно-
го време и ресурси. Така дискусиите, дейностите и резултатите станаха достъпни до 
целевата група – институциите, работещи с маргинализирани групи.
http://g2esperando.blogspot.com/;
http://www.esperando.ro/g2-itc/;
http://jango.pravec.org/ict.html  

МОбИЛНОСТИ:
Гелен - Холандия - 4
Потенца - Италия - 3

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Обучени 50 души от Клуб на инвалида в Правец за работа с компютър и запознаване 
с възможностите как да бъде настроена системата така, че да компенсира човешките 
увреждания. Проведени бяха семинари в градовете Правец, Трявна и Шумен за по-
пуляризиране на резултатите. Всички участници получиха компендиума на CD, си-
стема за дистанционно управление на компютър и ръководство как да си направим 
сами системата  http://www.esperando.ro/g2-itc/ .
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КОНТРАКТОР: ПАРТНьОРИ:

Сдружение „джон АтАнАСов”
ПРАВЕЦ, П.К. 51
ТЕЛ.: +359 7133 4083; +359 2 4911237
wEbsITE: hTTp://jaNgO.pravEC.Org 

ESPERANDO ASSOCIATION
430284 baIa marE, sTr. g.COsbuC 6/ 6; rOmaNIa
TEl.: +40 362 401363; +40 262 220413
E-maIl: OffICE@EspEraNdO.rO
ЛИЦЕ  ЗА КОНТАКТИ: daNIEl phIlIpas 

EURO-NET
vIa lIvOrNO, 34; ITaly
E-maIl: EurO-NET1@mEmEx.IT
ЛИЦЕ  ЗА КОНТАКТИ: aNNa lagrOTTa

LITHUANIAN WELFARE SOCIETY FOR PERSONS WITH 
MENTAL DISABILITY ”VILTIS
KaŠTONŲ 2/ 14-17, lIThuaNIa
TEl.: +370 5 261 5223 
E-maIl: KrIsTINa@vIlTIs.lT
ЛИЦЕ  ЗА КОНТАКТИ: KrIsTINa vrublIausKaITĖ

ATRIUM RESEARCH & INNOVATION LTD
ElIsabEThsTraaT 9; NEThErlaNds
TEl.: +31 46 410 6374 
E-maIl: INfO@aTrIumbv.Nl
ЛИЦЕ  ЗА КОНТАКТИ: jOOsT ThIssEN

DOST SPECIAL EDUCATION 
AND REHABILITATION CENTER
guCluKaya mah. TEfENNI sOK. NO: 1/13
TurKEy 
TEl.: + 90 312 3604095
E-maIl: dOsT_EgITIm@yahOO.COm
ЛИЦЕ  ЗА КОНТАКТИ: mr. sITKI yIldIZ
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ

НАГРАДЕНИ ПРОЕКТИ 2006

prOjECT NamE: ITC - a gaTEway TO fuTurE Of dIsablE pEOplE
prOjECT NumbEr: 06-bgr01-s2g01-00022-2

prOjECT TypE: lEarNINg parTNErshIp INTErNaTIONal – (prOjECT parTNEr)

TargET grOup: dIsablEd pEOplE

gOals aNd ObjECTIvEs:
The main goal is to improve the quality and accessibility of disabled people to education, 
by finding, creating and putting into value the best methods used at European level in the 
field of using ITC for disabled people. The European partnership will identify, develop and 
produce learning materials that will improve the methods of using ITC for disabled people 
and for the people taking care of them (parents, social assistants, nurses etc). 

aCTIvITIEs:
Project partners come from 7 different countries: Esperando Association – Romania, 
ATRIUM Geleen (Olanda), DOST EDUCATION Ankara (Turcia), The Foundation for 
European Initiatives North Ferriby (Marea Britanie), Lithaunian Welfare Society VILTIS 
Vilnius (Lituania), EURO-NET Potenza (Italia) si NGO „JOHN ATANASOV” Pravetz 
(Bulgaria). Partners share, learn, promote and apply good and modern practices, experiences 
and methods.The participating institutions use the modern techniques of communication 
(e-mail, e-groups, blogs) for keeping in contact in order to develop the project activities. 
The work-groups and the channels for dissemination are open to other actors from the 
countries involved, organizations, institutions and authorities, who will benefit from the 
experience acquired. This also helps to shaping a positive attitude of the society towards this 
marginalized group.

prOjECT mEETINg: 
Geelen Holland, Potenza – Italy.  The project is the main aplicant and the coordinator of 
the project financed by the European Commission, in the frame of Socrates - Grundtvig 2 
Programme. Esperando Association received 6 364 Euro for the first year of project and 6374 
Euro for the second year, via the Romanian National Agency for Community Programmes 
in the Field of Education and Professional Training. 
The project started in August 2005 and will last for two years. 
Please, find more about the project and its activities in the weblog dedicated especially to 
this subject:

rEsulTs:
The end product will be a bilingual manual of good practices / compendium http://www.
esperando.ro/g2-itc/ . The product will be made in English and in each partner’s language, 
published on paper and on the Internet Website and Webblog specially created for this 
purpose http://g2esperando.blogspot.com/ ;
Bulgarian partners develop and produces a special device remote control for PC and 
(compendium) “How to” for produce yourself a cheap device.
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CONTraCTOr: parTNErs:

“JOHN ATANASOV” NGO
pravETZ, p.O.bOx 51
ТЕl.: +359 7133 4083; +359 2 4911237
wEbsITE: hTTp://jaNgO.pravEC.Org 

ESPERANDO ASSOCIATION
430284 baIa marE, sTr. g.COsbuC 6/ 6; rOmaNIa
TEl.: +40 362 401363; +40 262 220413
E-maIl: OffICE@EspEraNdO.rO
CONTaCT pErsON: daNIEl phIlIpas 

EURO-NET
vIa lIvOrNO, 34; ITaly
E-maIl: EurO-NET1@mEmEx.IT
CONTaCT pErsON: aNNa lagrOTTa

LITHUANIAN WELFARE SOCIETY FOR PERSONS WITH 
MENTAL DISABILITY ”VILTIS
KaŠTONŲ 2/ 14-17, lIThuaNIa
TEl.: +370 5 261 5223 
E-maIl: KrIsTINa@vIlTIs.lT
CONTaCT pErsON: KrIsTINa vrublIausKaITĖ

ATRIUM RESEARCH & INNOVATION LTD
ElIsabEThsTraaT 9; NEThErlaNds
TEl.: +31 46 410 6374 
E-maIl: INfO@aTrIumbv.Nl
CONTaCT pErsON: jOOsT ThIssEN

DOST SPECIAL EDUCATION 
AND REHABILITATION CENTER
guCluKaya mah. TEfENNI sOK. NO: 1/13
TurKEy 
TEl.: + 90 312 3604095
E-maIl: dOsT_EgITIm@yahOO.COm
CONTaCT pErsON: mr. sITKI yIldIZ
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ

НАГРАДЕНИ ПРОЕКТИ 2006

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПОДОбРЯВАНЕ НА ОбРАЗОВАНИЕТО В ЗАТВОРИ
НОМЕР НА ПРОЕКТА: 06-bgr01-s2g01-00005-2

ТИП ПРОЕКТ: ПАРТНьОРСТВА ЗА ПОЗНАНИЕ
СТРАТЕГИИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ ОбУЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ЛИШЕНИ ОТ СВОбОДА; ВЪЗРАСТНИ И МАЛОЛЕТНИ В РИСК ОТ СОЦИАЛНА 
МАРГИНАЛИЗАЦИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основната цел на проекта е да подобри съвместната работа между администрацията 
на затворите, пробационните и социалните служби и преподавателите в затвори с 
цел предлагане на адекватни образователни програми в затворите. 
Задачите на проекта бяха:
Проучване, анализиране и оценяване как страните участнички в проекта прилагат 
Препоръка 89 на Съвета на Европа. Проучване на различните образователни систе-
ми и добри практики и как те установяват потребностите на лишените от свобода.

ДЕйНОСТИ:
Този проект обогати познанията на партньорските институции за различните об-
разователни системи в затворите на други страни. Всяка страна беше представена 
с книжка с илюстративен материал и Power Point презентации, които се използват 
като дидактически материал в ежедневната ни преподавателска работа Бяха оборуд-
вани проектни кътове във всеки затвор. Беше акцентирано върху творческите дей-
ности. Създадоха се картини, маски, театрална постановка, литературни творби. В 
България и Норвегия се организираха изложби с творби на лишени от свобода. Бяха 
експериментирани нови техники като сито печат, рисуване върху стени, иконопис, 
разработване на плакати, картички и др. Лишените от свобода участваха активно в 
проучването, разработването и създаването на всички продукти. 

МОбИЛНОСТИ:
Бяха организирани посещения на всяка партньорска институция. Допълнително все-
ки домакин беше подготвил посещение на втори затвор, както и социално-културно 
представяне на страната си.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Проектните дейности ясно доказаха, че изкуствата и творческите дейности имат из-
ключително позитивно въздействие върху лишените от свобода.  Повече от 120 ли-
шени от свобода от четирите страни имаха шанса да участват по различен начин в 
проектните дейности. Образованието и творческите занимания намаляват вредното 
въздействие на изолацията по време на изтърпяване на присъдата и увеличават шансо-
вете за трудова заетост и социална интеграция след освобождаване от затвора. 
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КОНТРАКТОР: ПАРТНьОРИ:

Сдружение зА европейСко обрАзовАтелно 
СътрудничеСтво 
П.К. 65
5500 ЛОВЕЧ 
ТЕЛ.: +359 68 604330
E-maIl: valENTINa.pETrOva@maIl.bg
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

ESPERANDO ASSOCIATION
430284 baIa marE, sTr. g.COsbuC 6/ 6; rOmaNIa
TEl.: +40 362 401363; +40 262 220413
E-maIl: OffICE@EspEraNdO.rO
CONTaCT pErsON: daNIEl phIlIpas 

EURO-NET
vIa lIvOrNO, 34; ITaly
E-maIl: EurO-NET1@mEmEx.IT
CONTaCT pErsON: aNNa lagrOTTa

LITHUANIAN WELFARE SOCIETY FOR PERSONS WITH 
MENTAL DISABILITY ”VILTIS
KaŠTONŲ 2/ 14-17, lIThuaNIa
TEl.: +370 5 261 5223 
E-maIl: KrIsTINa@vIlTIs.lT
CONTaCT pErsON: KrIsTINa vrublIausKaITĖ

ATRIUM RESEARCH & INNOVATION LTD
ElIsabEThsTraaT 9; NEThErlaNds
TEl.: +31 46 410 6374 
E-maIl: INfO@aTrIumbv.Nl
CONTaCT pErsON: jOOsT ThIssEN

DOST SPECIAL EDUCATION 
AND REHABILITATION CENTER
guCluKaya mah. TEfENNI sOK. NO: 1/13
TurKEy 
TEl.: + 90 312 3604095
E-maIl: dOsT_EgITIm@yahOO.COm
CONTaCT pErsON: mr. sITKI yIldIZ
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ

НАГРАДЕНИ ПРОЕКТИ 2006

prOjECT NamE: ImprOvEd sErvICE dElIvEry IN prIsONEr 
EduCaTION

prOjECT NumbEr: 06-bgr01-s2g01-00005-2

prOjECT TypE: sTraTEgy fOr sTImulaTINg adulT lEarNErs' dEmaNd fOr lEarNINg 

TargET grOup: prIsONErs, yOuNg adulTs aT rIsK Of sOCIal margINalIsaTION  

gOals aNd ObjECTIvEs:
The main aim of the project is to improve the effective collaboration among partner 
institutions by exchanging views between prison administration, probation/social services 
and prison educators.
The objectives of the project are to identify, analyse and evaluate how partner countries have 
implemented the Recommendation No.R(89) of the Council of Europe in their prisons, and 
to examine different educational systems and best practices, and how they identify the needs 
of inmates. 

aCTIvITIEs:
The project has managed to increase the knowledge of partner’s institutions in the diversity 
of educational systems in each prison. Every partner produced a booklet about its country. 
Exhibitions of prisoners’ works were organized in Norway and Bulgaria. New techniques 
were experimented like screen printing, computer design of posters, wall paintings, etc. 

rEsulTs:
The participants got to know each other. Each participating country was presented in 
ethnological and sociological level by booklets that are used in our prisons. The exchange 
of professional experience between partners from four different geographical and cultural 
parts of Europe, the new inspiring ideas, and the great moments of friendly togetherness, is 
considered as the best result and the major benefit of our learning partnership!

CONTraCTOr: parTNErs:

SOCIETY FOR EUROPEAN EDUCATIONAL 
COOPERATION - LOVECH
p.O.bOx 65
5500 lOvECh  
bulgarIa
TEl.: +359 68 604330
E-maIl: valENTINa.pETrOva@maIl.bg

VOCATIONAL TRAINING CENTRE
CZECh rEpublIC

2ND GYMNASIUM WITH LYCEUM CLASSES OF AVLONA-
ATTICA
grEECE

BREDTVEIT PRISON
grøNlaNd adulT lEarNINg CENTrE
NOrway
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА 
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2007





15

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENT

МЕСТНОТО СТАВА ГЛОбАЛНО ...............................................................16

lOCal gOEs glObal ..................................................................................17

НИщО НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ МУЗИКАТА .................................................18

NOThINg CaN sTOp musIC ......................................................................19

ИКАРУС: МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ВЗАИМОПОМОщ 
И РЕСУРСИ, ОбЕДИНЯВАщИ УЧЕНИЦИТЕ ........................................20

“ICarus: INTErNaTIONal CO-OpEraTION, assIsTaNCE aNd 
rEsOurCEs uNITINg sTudENTs” ...........................................................21

бЕРНИЕ - СЪЗДАВАНЕ НА ОбРАЗОВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И 
ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ В ЕВРОПА ....................................................22

bErNIE -  “buIldINg EduCaTION rEsOurCEs aNd NETwOrKs IN 
EurOpE” .........................................................................................................24

МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ НА ЖЕНИТЕ ОТ МЕСТНО НИВО 
– ЕДНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВЗАИМНО УЧЕНЕ, ПРИЛОЖЕНА КЪМ 
ДВИЖЕНИЕТО НА МАйЧИНИТЕ ЦЕНТРОВЕ .....................................26

ThE grassrOOTs wOmEN's INTErNaTIONal aCadEmy (gwIa) - 
a pEEr lEarNINg sTraTEgy applIEd TO ThE mOThEr CENTErs 
mOvEmENT ...................................................................................................27

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ И ТРАНСфЕР НА ЗНАНИЯ НА ПО-
КЪСЕН ЕТАП ОТ ЖИВОТА ........................................................................28

COmpETE – CruCIal COmpETENCE aNd KNOwlEdgE TraNsfEr 
IN laTEr lIfE ................................................................................................30



16
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ  ПАРТНЬОРСТВА

ЗА ПОЗНАНИЕ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: МЕСТНОТО СТАВА ГЛОбАЛНО
НОМЕР НА ПРОЕКТА: llp-2007-gru-p-001

ТИП ПРОЕКТ: ПАРТНьОРСТВА ЗА ПОЗНАНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКИ НЕПРИВИЛЕГИРОВАНИ ГРУПИ ОТ МЕСТНИТЕ 
ОбщНОСТИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
•	 Да	предостави	алтернативни	и	неконвенционални	възможности	за	учене	на	хора,	
представляващи различни групи в съответните държави чрез: 
 - Групово ориентирани курсове за хора, интересуващи се от изкуства,  изучава-
не на езици и информационни и комуникационни технологии;
 - Участие в международни културни фестивали по места (учене чрез правене, 
учене чрез игра, учене чрез танци);
•	 Споделяне,	сравнение	и	подобряване	на	съществуващи	практики	и	методи	за	пре-
подаване и учене чрез акцентиране върху връзката между културите и обучението.

ДЕйНОСТИ:
•	 Създаване	на	Интернет	страница	на	проекта;
•	 Провеждане	на		международни	културни	фестивали,	състезания	за	традиционни	
игри, представления с народни танци;
•	 Публикуване	на	обучителни	материали,	резултат	от	дейностите	по	проекта.	

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
•	 Уеббазирана	среда	за	общуване	и	учене;
•	 5	международни	културни	фестивала	по	места;
•	 DVD	със	занаятчийски	техники,	народни	танци	и	музика;
•	 Каталог	с	традиционни	игри;
•	 Книга	със	събрани	европейски	митове	и	легенди;
•	 Пакет	педагогически	материали.
Всеки партньор отговаря за конкретен резултат и ще сподели създадения ресурс с 
всички останали, както и с местните общности и с асоциираните партньори. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНьОР:

инфоцентър еоод
5350 ТРЯВНА
УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 81, АП.1, ЕТ. 1
ТЕЛ./фАКС: +359 677 4949
E-maIl: INfOCENTEr@TryavNa.bIZ
wEbsITE: hTTp://INfOCENTEr.TryavNa.bIZ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: КАЛИНА ТОТЕВА

дАтСко зАнАятчийСко общеСтво
ДАНИЯ, 5700 СВЕНТбОРГ
ТЕЛ.: +45 26830401
E-maIl: ErIKwEIgEl@sOl.dK
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ЕРИК ПЕТЕР ВАйГЕЛ

център зА рАзпроСтрАнение и изучАвАне нА 
нАродни прикАзки
ГЪРЦИЯ, О. КЕА
ТЕЛ.: +306942467745
E-maIl: INfO@E-myThOs.Eu
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: СИЛВИЯ ВЕНЕЦЕЛЕА

АСоциАция зА културА и изкуСтвА
ЛАТВИЯ, ВАЛМИЕРА
ТЕЛ.: +371 28395899
E-maIl: sOlvEIgaKb@INbOx.lv
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: СОЛВЕйГА бОйКОВА

Средно училище зА ученици и възрАСтни
ИСПАНИЯ, 15800-МЕЛИДЕ, ГАЛИЦИЯ
ТЕЛ.: +0034 981 505162
E-maIl: xdIaZdIaZ@hOTmaIl.COm
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: хОСЕ ДИАЗ
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prOjECT NamE: lOCal gOEs glObal
prOjECT NumbEr: llp-2007-gru-p-001

prOjECT TypE: lEarNINg parTNErshIps

TargET grOup: ECONOmICally Or sOCIally dIsadvaNTagEd grOups frOm ThE lOCal 
COmmuNITIEs

gOals aNd ObjECTIvEs:
•	 To	 provide	 alternative	 and	 non-conventional	 learning	 opportunities	 for	 people	
representing different adult groups in the respective countries through the following: 
 - group-oriented courses for art-interested learners to study languages and ICT;
 - participation in local international cultural festivals (learning by doing, learning by 
playing, learning by dancing). 
•	 To	share,	compare	and	improve		existing	teaching	and	learning	practices	and	approaches	
by emphasizing the relationship between cultures and  training.

aCTIvITIEs:
•	 Creation	of	a	web	site	to	serve	the	needs	of	the	project;
•	 Arrangement	 of	 international	 cultural	 Festivals,	 traditional	 games	 competitions,	
performances of folk dances;
•	 Uploading	of	training	materials	created	during	the	project.	

rEsulTs:
•	 Web-based	learning	environment;
•	 Five	local	international	cultural	festivals;
•	 DVDs	on	handicraft	techniques	and	folk	dances	and	music;		
•	 Traditional	games	catalogue;
•	 Book	of	European	myths	and	legends	collected;
•	 Package	of	pedagogical	materials.	
Each partner is responsible for a particular project result and will share the resources created 
with the rest of the partners, including local associated partners.

CONTaCTOr: parTNErs:

INFOCENTER еоод
81, aNgEl KaNChEv sTr. 
bulgarIa, 5350 TryavNa
ТЕl./fax: +359 677 4949
E-maIl: INfOCENTEr@TryavNa.bIZ
wEbsITE: hTTp://INfOCENTEr.TryavNa.bIZ
CONTaCT pErsON: KalINa TOTEva

DANISH HANDICRAFT SOCIETY (DHS)
5700 svENdbOrgР dENmarK
TEl.: +45 26830401
E-maIl: ErIKwEIgEl@sOl.dK
CONTaCT pErsON: ErIK pETEr wEIgEl

CENTRE FOR THE STUDY AND DISSEMINATION OF 
MYTHS AND FOLkTALES
KEa/CyCladEs 84002 grEECE
TEl.: +306942467745 
E-maIl: INfO@E-myThOs.Eu
CONTaCT pErsON: sylvIa vENIZElEa

CULTURE AND ART ASSOCIATION IN VIDzEME REGION
valmIEra, lv – 4201 laTvIa
TEl.: +371 28395899
E-maIl: sOlvEIgaKb@INbOx.lv
CONTaCT pErsON: sOlvEIga bOIKOva

SECONDARY AND ADULT EDUCATION SCHOOL FROM 
MELIDE
rua O marquINhO, sN
15800-mElIdE-galICIa, spaIN
TEl.: +0034 981 505162
E-maIl: xdIaZdIaZ@hOTmaIl.COm
CONTaCT pErsON: xOsE dIaZ
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ  ПАРТНЬОРСТВА

ЗА ПОЗНАНИЕ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: НИщО НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ МУЗИКАТА
НОМЕР НА ПРОЕКТА: llp-2007-gru-p-002

ТИП ПРОЕКТ: ПАРТНьОРСТВА ЗА ПОЗНАНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът цели засилване на международните културни връзки и осигуряване на 
равни възможности на хората със затруднения, за да могат да се интегрират по-лесно  
в обществения живот. Културите на различните страни се представят чрез музика, 
която е универсален език.
Постигане на приятелство и контакти.
Споделяне и обмен на опит между партниращите организации.

ДЕйНОСТИ:
•	 Концерти,	 като	 първият	 се	 състоя	 в	 гр.	Измит.	 До	 приключването	 на	 проекта	
предстоят концерти в Турция, България и Италия;
•	 Подготовка	и		репетиции	за	концертите;
•	 Изучаване	на	текст	на	песни	на	български,	италиански	и	турски	език
•	 Обучение	на	екипа	от	учители	по	музика;
•	 Записи	на		песни	и	размяна	между	партньорите;
•	 Обучение	по	английски	език	на	ползвателите.	

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
•	 Направен	е	уебсайт	на	проекта,	на	който	ще	се	представят	записите	от	концертите,	
за да достигнат до по-широка аудитория;
•	 Публикуване	и	разпространение	на	постери	и	брошури;
•	 Обучаемите	се	запознават	с	културите	на	страните	партньорки;
•	 Чрез	този	проект	хората	с	увреждания	се	присъединяват	към	процеса	на	учене	през	
целия живот.

КОНТРАКТОР: ПАРТНьОР:

нАционАлно читАлище „луи брАйл”  - София
СОфИЯ 1000
ПЛ. „СЛАВЕйКОВ” 1 б
ТЕЛ.: +359889 43 42 26,  +359 2 988 32 69
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: СПАС КАРАфЕЗОВ

BELDE PRIVATE HEALTH AND EDUCATION SERVIC-
ES-SOCIAL SERVICES –FOOD AND PERISHABLE 
COMMODITIES MARkETING AND TRADE JOINT-STOCk 
COMPANY - турция

EUROGEMS ASSOCIAzIONE DI PROMOzIONE SOCIALE 
- итАлия

нАционАлно читАлище нА Слепите „луи 
брАйл” -бългАрия

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUSEAVA - румъния

EUROFORTIS LTD - лАтвия
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prOjECT NamE: NOThINg CaN sTOp musIC
prOjECT NumbEr: llp-2007-gru-p-002

prOjECT TypE: lEarNINg parTNErshIps

TargET grOup: pEOplE wITh dIsablEd sIghT 

gOals aNd ObjECTIvEs:
The project aims to reinforce the international cultural relations and assure equal 
opportunities for the people with disabilities in order to integrate them easier in social 
life. The cultures of the different countries are being presented trough music, which is the 
universal language. 
Achieving friendship and contacts.
Experience exchange between the partner organizations. 

aCTIvITIEs:
•	 The	first	concert	took	place	in	Izmit.	There	will	be	more	concerts	in	Turkey,	Bulgaria	and	
Italy;
•	 Preparation	and	repetitions	for	the	concerts;
•	 Lyrics	learning	for	Bulgarian,	Italian	and	Turkish	songs;
•	 Music	teachers’	training;
•	 Song	recording	and	exchange	between	the	partners;
•	 English	language	training	for	the	beneficiaries.		

rEsulTs:
•	 There	will	be	a	web	site	developed	within	the	project.	It	will	represent	the	recordings	
from the concerts in order to reach a wider public.
•	 Publication	and	dissemination	of	posters	and	brochures;
•	 The	beneficiaries	get	to	know	the	cultures	of	the	partner	countries;
•	 Through	the	current	project	the	people	with	disabilities	have	the	opportunity	to	join	the	
process of lifelong learning.

CONTaCTOr: parTNErs:

нАционАлно читАлище „луи брАйл”  - София
СОфИЯ 1000
1b, slavEIKOv sq.
ТЕl.: +359889 43 42 26,  +359 2 988 32 69
CONTaCT pErsON: spas KarafEZOv

BELDE PRIVATE HEALTH AND EDUCATION SERVIC-
ES-SOCIAL SERVICES –FOOD AND PERISHABLE 
COMMODITIES MARkETING AND TRADE JOINT-STOCk 
COMPANY - TURkEY

EUROGEMS ASSOCIAzIONE DI PROMOzIONE SOCIALE 
- ITALY

нАционАлно читАлище нА Слепите „луи 
брАйл” - BULGARIA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUSEAVA - ROMANIA

EUROFORTIS LTD - LATVIA
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ  ПАРТНЬОРСТВА

ЗА ПОЗНАНИЕ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ИКАРУС: МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, 
ВЗАИМОПОМОщ И РЕСУРСИ, ОбЕДИНЯВАщИ 
УЧЕНИЦИТЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: llp-2007-gru-p-003

ТИП ПРОЕКТ:

ЦЕЛЕВА ГРУПА: МЛАДИ хОРА (15-25 ГОДИНИ) В РИСК ОТ СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ, МИГРАНТИ   
(СКИТНИЦИ) ЕТНИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ МАЛЦИНСТВА, хОРА, ЖИВЕЕщИ В 
СЕЛСКИ ИЛИ СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКИ НЕПРИВИЛЕГИРОВАНИ РАйОНИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
•	 Да	се	насърчи	и	подпомогне	обмяната	на	гледни	точки	и	опит	между	учащи	от	
три европейски нации;
•	 Да	се	очертаят	най-добрите	практики	в	туризма,	като	се	вземат	предвид	различ-
ните определящи фактори; 
•	 Да	се	анализират		различните	образователни	системи	и	предлагани	квалифика-
ционни обучения в областта на туризма на ниво професионално и висше образова-
ние и да се очертаят бъдещите пазарни нужди от подобно образование.

ДЕйНОСТИ:
•	 Провеждане	на	маркетингово	проучване	в	страните	партньори	за	образовател-
ните квалификации, които се придобиват в професионалните и висши училища в 
сферата на туризма;
•	 Изготвяне	на	препоръки	за	развитието	на	селския,	морския	и	градския	туризъм;
•	 Разработване	на	интерактивна	динамична	 градска	онлайн	брошура	на	 езиците	на	
партниращите организации за нуждите на партниращите градове и техните посетители;
•	 Провеждане	на	конференция	на	партньорите	 с	цел	обсъждане	 	на	 създадената	
мрежа Пътуване и Туризъм, ползваща уебстраницата на проекта  ICARUS.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
•	 Обучаемите	и	членовете	на	екипа	разбират	по-добре	културата	на	други	страни,	
имат полза от практикуването на чужди езици и се учат от най-добрите практики за 
обучение и преподаване. Проектът улесни бъдещия обмен на служители/студенти, на-
миране на работа и други инициативи;
•	 Участващите	 институции	 имат	 умения	 да	 усъвършенстват	 своя	 план	 за	 работа,	
като идентифицират кои квалификации се търсят на пазара на труда, а в момента не 
се предлагат в района на партньора. Тази инициатива служи също като инструмент за 
развитие на персонала, като има и допълнителни ползи от подобряване на европейско-
то гражданство и културното разбирателство;
•	 Уебсайтът	се	използва	като	инструмент	за	подкрепа,	а	заключенията	на	отчета	ще	
позволят на местното управление и туристическите агенции да прогнозират бъдещото 
развитие, да регулират настоящото обезпечение на туристи, следвайки препоръките на 
партньорите, и да въведат иновационни практики. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНьОР:

колеж Абърдийн
80 grEaT wEsTErN rOad, flaT a,
abErdEEN, ab0 6qf 
TEl.: +44 1224 612029  
fax: +44 1224 612001 
E-maIl: C.lEITh@abCOl.aC.uK

ведА конСулт еоод
5300 ГАбРОВО, УЛ. „СТАНЦИОННА” 3, ПК 185
TEЛ.: +359 66 806552; фАКС: +359 66 808691
E-maIl: OffICE@vEda.bg

инСтитут по туризъм  “Алберджиеро пАнцини”
vIa CampaNNa, 62/a, ITaly
TEl.: +39 71 7911232; fax: +39 71 7924570
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prOjECT NamE: “ICarus: INTErNaTIONal CO-OpEraTION, 
assIsTaNCE aNd rEsOurCEs uNITINg 
sTudENTs”

prOjECT NumbEr: llp-2007-gru-p-003

prOjECT TypE:

TargET grOup: yOuNg adulTs (15-25 agE raNgE) aT rIsK Of sOCIal margINalIZaTION, 
mIgraNTs / TravEllErs / EThNIC Or OThEr mINOrITIEs, pErsONs lIvINg IN 
rural Or dIsadvaNTagEd arEas

gOals aNd ObjECTIvEs:
•	 To	encourage	and	facilitate	the	sharing	of	views	and	experiences	between	adult	learners	
from 3 European nations;
•	 To	highlight	best	practice	in	tourism	taking	into	account	different	determining	factors;	
•	 To	analyze	 the	different	 educational	 systems	and	qualifications	offered	 in	 the	area	of	
travel and tourism at vocational and higher education level and advice market needs in 
connection with future qualifications;

aCTIvITIEs:
•	 Conducting	 a	market	 Research	 on	 qualifications	 provided	 at	Vocational	 and	Higher	
Education on the; Travel and Tourism Sector by partner’s area;
•	 Developing	 a	 set	 of	 recommendations	 to	 advance	 current	 rural,	 coastal	 and	 urban	
tourism;
•	 Developing	 an	 interactive	dynamic	on-line	 city	brochure	 for	 the	benefit	of	 the	 cities	
involved and their visitors;
•	 Conducting	 a	 conference	 for	discussing	Travel	 and	Tourism	network	using	 ICARUS	
webpage. 

rEsulTs:
•	 The	learners	and	members	of	staff	have	become	more	culturally	aware,	benefited	from	
practicing foreign languages and learnt from best teaching/learning practices.  The project 
facilitated future staff/student exchanges, work placements and other initiatives;  
•	 The	participating	institutions	are	able	to	improve	their	operational	plan	by	identifying	
the type of qualifications in demand by the labour market that are not presently available in 
the partner’s area. This initiative serves also as a tool for staff development with the added 
benefits of improving European citizenship and cultural understanding;
•	 The	 website	 is	 a	 promotional	 tool	 and	 the	 findings	 of	 the	 report	 will	 allow	 local	
government and tourism agencies to forecast future developments, adjust current tourism 
provision following the partnership set of recommendations and pursue innovative 
practices.

CONTaCTOr: parTNErs:

ABERDEEN COLLEGE
80 grEaT wEsTErN rOad, flaT a,
abErdEEN, ab0 6qf 
TEl.: +44 1224 612029  
fax: +44 1224 612001 
E-maIl: C.lEITh@abCOl.aC.uK

VEDA CONSULT PLC – CENTRE FOR PROFESSIONAL 
TRAINING
3 sTaNCIONNa sTr., 5300 gabrOvO, bulgarIa
TEl.: +359 66 806552; fax: +359 66 808691
E-maIl: OffICE@vEda.bg

I.P.S.S.A.R.C.T.  „A. PANzINI“ ISTITUTO ALBERGHIERO
ALBERGHIERO PANzINI INSTITUTE
vIa CampaNNa, 62/a, ITaly
TEl.: +39 71 7911232; fax: +39 71 7924570
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ  ПАРТНЬОРСТВА

ЗА ПОЗНАНИЕ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: бЕРНИЕ - СЪЗДАВАНЕ НА ОбРАЗОВАТЕЛНИ 
СРЕДСТВА И ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ В 
ЕВРОПА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: llp-2007-gru-p-0004

ТИП ПРОЕКТ: ПАРТНьОРСТВО В ОбУЧЕНИЕТО

ЦЕЛЕВА ГРУПА: МИГРАНТИ, ПЪТУВАщИ, ЕТНИЧЕСКИ И ДРУГИ МАЛЦИНСТВА; 
ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНО НЕРАВНОСТОйНИ ГРУПИ -бЕЗРАбОТНИ; 
ЛИШЕНИ ОТ СВОбОДА, ЗАДЪРЖАНИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основните цели на проект БЕРНИЕ бяха да се изследват общи теми и проблеми при 
обучението на възрастни лица, лишени от свобода в страните партньори по проек-
та.	Избраните	теми	бяха:	Активно	гражданско	поведение,	Човешки	права,	Отговор-
ности. Проект БЕРНИЕ целеше обогатяване живота на обучаемите, провокиране на 
по-активна мотивация за учене, повишена самооценка, подобряване на социалните 
умения на лишените от свобода обучаеми, развиване познанието на обучаемите за 
мултимедия за изработването на информационна брошура. Проектът трябваше да 
даде възможност на учители и служители да обменят добър опит с колеги от 5 евро-
пейски затворнически училища; да установи мрежа между партньорите.

ДЕйНОСТИ:
Заложените основни проектни дейности бяха: изработване на уроци – 3x2 часа за 
всяка проектна година, основани на „Базисно обучение на възрастни”, засягащи на-
ционални,	 европейски	 теми	и	 с	 подчертан	 акцент	 върху	 темата	 за	Човешки	права	
и Гражданско поведение. Уроците са  подходящи за обучаеми, достигнали различ-
но образователно ниво във всяка страна партньор. Изработване и отпечатване  на 
информационна брошура, предназначена за лишени от свобода, на които предстои 
освобождаване от затвора; Създаване на уебсайт, който да предоставя информация 
за страните партньори по проекта и да представя продуктите на проект БЕРНИЕ.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Участието на обучаемите при изпълнение на проектните задачи повиши мотивация-
та за учене, повиши авторитета на лишените от свобода в затворническата общност, 
от една страна, и, от друга, формира увереност в собствените сили и възможности; 
доведе до осъзнаване и съпричастност към проблемите на хора в същото положение 
в други страни; обогати знанията на обучаемите за история, култура, традиции на 
страните	партньори	от	Европа.	Задълбоченото	разработване	на	темите	за	Човешки	
права и Активно гражданско поведение беше стъпка напред към реинтегриране на 
обучаемите в обществото, осъзнаване на последиците от престоя в затвора и от со-
циалното изключване.
Обмяната на визити доведе до мотивирането на учителите да изпробват нови педаго-
гически похвати при обучението на възрастни, лишени от свобода. Комбинирането 
на най-добрата практика от пет различни страни чрез изработване на обща матрица 
за изготвяне и преподаване на уроци, допринесе по-общо към преподаването и обу-
чението на възрастни, лишени от свобода. Като краен резултат – солиден набор от 45 
урока, с който разполага всяка една от страните партньори.
Отпечатаната информационна брошура (всеки партньор на своя собствен език и 
съдържание, съобразено с особеностите на всяка страна) е предназначена за лишени 
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от свобода, на които предстои освобождаване от затвора. Брошурата е предоставена 
на съответните служби в системата на затворите, социалните служби и службите по 
заетостта. Уебсайт, който остава отворен, дава информация за страните участници в 
проекта, проектните дейности и крайните продукти на проект БЕРНИЕ.  

КОНТРАКТОР: ПАРТНьОРИ:

СевернА ирлАндия
HMP MAGHABERRY
Old rOad, lIsburN, bT28 2pT
ТЕЛ.: +28 92614063 :
E-maIl: shEElagh50@hOTmaIl.COm
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: shEElagh wIlsON

бългАрия
VPU “POP MINCHO kANCHEV”-PRISON 
ТЕЛ.: +359 42 31259; фАКС: +359 42 62 31 76
E-maIl: vspTu_pmK@maIl.bg
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: ВЕНКО ВОЕВ

NORWAY
kVADRATUREN SCHOOL CENTRE
DEPARTMENT OF PRISON TEACHING; 
ТЕЛ.: +47 38077300
E-maIl: Odd.buE@vaf.NO
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Odd buE

GREECE
ARSIS  ASSOCIATION FOR THE SOCIAL SUPPORT OF 
YOUTH
ТЕЛ.:  +30 2310 526150
E-maIl: INfOThEs@arsIs.gr
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: jhON xENOx

ITALY
STATE TECHNICAL SECONDARY SCHOOL 
“ANTONIO GRAMSCI”
ТЕЛ.: +39 049 757336
E-maIl: prOfZOTTI@yahOO.IT
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: luIsa ZOTTI
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ  ПАРТНЬОРСТВА

ЗА ПОЗНАНИЕ 2007

prOjECT NamE: bErNIE -  “buIldINg EduCaTION rEsOurCEs 
aNd NETwOrKs IN EurOpE”

prOjECT NumbEr: llp-2007-gru-p-0004

prOjECT TypE: lEarNINg parTNErshIp

TargET grOup: mIgraNTs /TravElErs/EThNIC Or OThEr mINOrITIEsМ;
OThEr ECONOmICally Or sOCIally dIsadvaNTagEd grOups, uNEmplOyEd 
pErsONs;
pErsONs IN prIsON;
dETaINEEs

gOals aNd ObjECTIvEs:
The B.E.R.N.I.E project was set up to: examine common topics within prison education 
throughout the partner countries. The topics chosen were: Active Citizenship, Human 
Rights& Responsibilities. The BERNIE project aims: to enrich student’s life, to raise student’s 
self esteem, to increase students’ social skills, to promote greater motivation to learn, to 
develop student’s knowledge of multi-media and to produce a pre-release information 
booklet The project focuses are : to enable teaching and other staff to share good practice 
with colleagues in partner countries and to establish networks with partners.

aCTIvITIEs:
Main project activities were: to produce 3x2 hours lessons based on Adult Basic Education 
dealing with National and European themes, involving and with marked accent on Human 
rights and Citizenship. The lessons are suitable for all levels of ability in every country. To 
produce and print a pre-release information booklet for prisoner living prison. To set up a 
Web site with details of all partner countries and work produced.

rEsulTs:
BERNIE project work involved students in a range of many and different project activities; 
it gives learners the opportunity to explore their talents; increases students’ motivation 
to learn; enhances students’ prestige in prison community; made students more aware of 
one another and provides the opportunity  to learn about experience of people in similar 
situation; it increases knowledge of partner’s countries in Europe – the history, culture, 
traditions and the project gave students a new meaning of their prison term.. The careful 
study on Human Rights and Citizenship was a step forward to releasing learners back into 
society, ctreating awareness of what is to be a prisoner and a social outcast. Reciprocal visits 
motivated teachers to explore and approbate new pedagogical methods and approaches in 
teaching adult learners. As a project result project teams combined best practice from five 
different countries by developing a common template for lesson delivery resulting from 
comprehensive discussions on teaching methods and approaches. Every partner country 
benefits from a number of 45 collaborative lessons. The lessons will be made available to 
other prison schools, groups working with adult learners; and can be used as learning tools 
or as frameworks.
An information booklet was produced for prisoners on release, The information booklet 
gives prisoners and detainees information on how the state operates and how to access help 
and support when they leave prison. Тhe pre-release information pack is distributed by  
Social Services, Prison Services, Prison schools, Employment Services.
BERNIE project work is available through an accessible web site.
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CONTaCTOr: parTNErs:

NORTHERN IRELAND
HMP MAGHABERRY
Old rOad, lIsburN, bT28 2pT
ТЕl.: +28 92614063 :
E-maIl: shEElagh50@hOTmaIl.COm
CONTaCT pErsON: shEElagh wIlsON

BULGARIA
VPU “POP MINCHO kANCHEV”-PRISON 
ТЕЛ.: +359 42 31259; фАКС: +359 42 62 31 76
E-maIl: vspTu_pmK@maIl.bg
CONTaCT pErsON: vENKO vOEv

NORWAY
kVADRATUREN SCHOOL CENTRE
DEPARTMENT OF PRISON TEACHING; 
ТЕl.: +47 38077300
E-maIl: Odd.buE@vaf.NO
CONTaCT pErsON: Odd buE

GREECE
ARSIS  ASSOCIATION FOR THE SOCIAL SUPPORT OF 
YOUTH
ТЕl.:  +30 2310 526150
E-maIl: INfOThEs@arsIs.gr
CONTaCT pErsON: jhON xENOx

ITALY
STATE TECHNICAL SECONDARY SCHOOL 
“ANTONIO GRAMSCI”
ТЕl.: +39 049 757336
E-maIl: prOfZOTTI@yahOO.IT
CONTaCT pErsON: luIsa ZOTTI
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ  ПАРТНЬОРСТВА

ЗА ПОЗНАНИЕ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ НА ЖЕНИТЕ ОТ 
МЕСТНО НИВО – ЕДНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВЗАИМНО 
УЧЕНЕ, ПРИЛОЖЕНА КЪМ ДВИЖЕНИЕТО НА 
МАйЧИНИТЕ ЦЕНТРОВЕ 

НОМЕР НА ПРОЕКТА: llp-2007-gru-p-005

ТИП ПРОЕКТ: ПАРТНьОРСТВА ЗА ПОЗНАНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ЖЕНИ, МИГРАНТИ, ЕТНИЧЕСКИ И ДРУГИ МАЛЦИНСТВА, МЕСТНИ ОбщНОСТИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Цел: Повишаване осъзнатостта на жените и документиране на опита и знанията на 
Майчините центрове в областите: Овластяване / Равенство на половете, Интеграция / 
Междукултурен диалог, Гражданска активност / Управление.
Задачи: 
1. Да научим за GWIA като методология за взаимно партньорско учене и разпростра-
няване между партньорите на най-добри практики на местни нива.
2. Да научим за Майчините центрове, като се даде възможност на жените, особено на 
тези от непривилегировани групи, да осъществят учебни посещения.  Да се насърчат 
междукултурните и социални компетенции, гражданската ангажираност.
3. Свързване на участниците в мрежа, овластяване и засилване гласа на ромите в дви-
жението Майчини центрове.

ДЕйНОСТИ:
•	 Провеждане	на	обменни	посещения	за	взаимно	обучение	на	тема	„Как	да	се	изгра-
ди Майчин център” и за придобиване на специфични тематични знания за Майчините 
центрове;  
•	 Провеждане	на	среща	на	международната	академия	на	жените	от	местно	ниво;
•	 Осигуряване	на	насоки	и	методическа	подкрепа	за	местните	женски	инициативни	
групи от Майчините центрове; 
•	 Създаване	на	пакет	с	обучителни	материали	и	публикуване.		

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
•	 Подготвени	и	реализирани	12	мобилности:	8	в	Холандия,	2	в	Испания,	2	в	Австрия;
•	 Осъществени	посещения	на	място	от	координатора	и	скайп	конференции	за	кон-
султиране и методическа подкрепа относно управлението и администрирането на 
местните НПО и Майчините центрове в Сандански, Симитли, Разград и Провадия;  
•	 Изработени	обучителни	материали	за	управление	на	НПО,	създаване	на	план	за	
местно развитие, застъпничество и водене на преговори с местни власти; 
•	 Предоставена	 цяла	 сграда	 за	Майчин	център	 в	 Разград	 след	 успешен	процес	 на	
застъпничество и лобиране; 
•	 Ремонтиран	и	оборудван	Майчин	център	в	гр.	Разград;
•	 Консолидиране	на	женските	инициативни	групи	в	Майчините	центрове	и	мотиви-
ране за развитие на създадените майчини центрове;
•	 Засилен	капацитет	на	женските	групи	от	4-те	Майчини	центъра	за	управление	на	
НПО, както и уменията за работа в екип и споделено лидерство.

КОНТРАКТОР: ПАРТНьОР:

NEST FONDATION
spIjKErsTraaT 331, 6828dK arNhEm, 
NEThErlaNds
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: marIEKE vaN gEldErmalsEN

АСоциАция „интегро”
РАЗГРАД, УЛ. “ОСЪМ”  № 4
ТЕЛ./фАКС: +359 84 661026
E-maIl: l.maKavEEva@gmaIl.COm
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: ЛИЛИЯ МАКАВЕЕВА
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prOjECT NamE: ThE grassrOOTs wOmEN's INTErNaTIONal 
aCadEmy (gwIa) - a pEEr lEarNINg sTraTEgy 
applIEd TO ThE mOThEr CENTErs mOvEmENT

prOjECT NumbEr: llp-2007-gru-p-005

prOjECT TypE: lEarNINg parTNErshIp

TargET grOup: wOmEN, mIgraNTs, EThNIC aNd OThEr mINOrITIEs, lOCal COmmuNITIEs  

gOals aNd ObjECTIvEs:
Goal: Raise awareness of and document the experiences and knowledge of Mother Centers 
in the areas: Empowerment/Gender Equality, Integration/Intercultural Dialog and Civic 
Engagement/Governance.
Objectives: 
1. To learn about GWIA as a peer learning methodology and spreading the best practices 
of local levels among partners.   
2. To learn about Mother Centers giving opportunities to women from underprivileged 
groups to have study visits and to be encouraged intercultural dialog and social competencies 
as well as the civic engagement.    
3. Connection and networking the participants, empowerment and strengthening Roma 
women voice through Mother Center’s movement.   

aCTIvITIEs:
•	 Conducting	exchange	visits	for	peer	learning	about	how	to	set	up	a	Mother	center	and	
for gaining specific thematic knowledge for Mother centers;   
•	 Conducting	meeting	of	GWIA	and	exchange	experiences	and	practices;
•	 Ensuring	directions	and	methodological	support	for	local	women	initiative	groups	of	
MCs.;
•	 Creation	set	of	training	materials	and	publishing.				

rEsulTs:
•	 Carried	out	12	mobilities:	8	in	the	Netherlands,	2	in	Spain	and	2	in	Austria;	
•	 Carried	 out	 local	 visits	 by	 the	 coordinator	 of	 Integro	 and	 realized	 thematic	 skype	
conferences on NGO governance and administration for consulting and methodological 
support of local women NGOs, taking care about MCs in Bulgaria;
•	 Created	 training	materials	 about	NGO	management,	 planning	 and	 creation	 of	 local	
development plan, advocacy and negotiation with local authorities;
•	 Placed	 a	 building	 at	 women	 group’s	 disposal	 for	 MC	 in	 Razgrad	 after	 a	 successful	
advocacy and lobbing from women and Integro;    
•	 Repaired	and	equipped	MC	in	Razgrad;
•	 Consolidated	women	groups	from	MCs	and	motivation	of	Roma	women	for	developing	
their	MCs	after	realized	exchange	visits	with	other	project	participants;		
•	 Increased	NGO	management	capacity	of	women	from	4	MCs	as	well	as	their	skills	for	
team building and leadership.      

CONTaCTOr: parTNErs:

NEST FONDATION
spIjKErsTraaT 331
6828dK arNhEm
NEThErlaNds
CONTaCT pErsON: marIEKE vaN gEldErmalsEN

INTEGRO ASSOCIATION 
raZgrad, 4 “Osam” sTr.  
bulgarIa 
ТЕl./fax: +359 84 66 10 26
E-maIl: l.maKavEEva@gmaIl.COm
CONTaCT pErsON: lIlIa maKavEEva – ExECuTIvE  
dIrECTOr 
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ  ПАРТНЬОРСТВА

ЗА ПОЗНАНИЕ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ И ТРАНСфЕР НА 
ЗНАНИЯ НА ПО-КЪСЕН ЕТАП ОТ ЖИВОТА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: llp-2007-gru-p-006

ТИП ПРОЕКТ: ПАРТНьОРСТВА ЗА ПОЗНАНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА (НАД 45 ГОДИНИ), ЖИВЕЕщИ В СЕЛСКИ ИЛИ СОЦИАЛНО И 
ИКОНОМИЧЕСКИ  НЕПРИВИЛЕГИРОВАНИ РАйОНИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целта на нашия проект е да помогнем на възрастните преди тяхното пенсионира-
не да прехвърлят опита и знанията, които имат, на по-младите хора в дадена орга-
низация, както и в местното общество. Друго важно нещо за тях е да започнат да 
мислят за това, което ще правят и за ролята си в обществото след пенсионирането. 
Ще	има	възможност	за	устойчиво	развитие	на	тяхната	социална	ангажираност.	Чрез	
пилотните програми ще им помогнем да постигнат това. Идеята за проекта про-
изтича също и от специфичните нужди на отделните компании и организации. Те 
осъзнават проблема, свързан с липсата на трансфер на знания сред техните млади и 
по-възрастни служители. Изхождайки оттук, ние решихме да се съсредоточим върху 
целевата група на заетите, на които им предстои да се пенсионират в следващите го-
дини и които идват от селски или непривилегировани райони. Тези хора вече имат 
изградена всеобхватна мрежа в местните общности, освен това притежават необхо-
димите знания и опит, за да бъдат включени в определен сегмент от развитието на 
местното общество. Това засяга в най-голяма степен компанията или организацията, 
в която в момента са заети, както и местни сдружения. 

ДЕйНОСТИ:
•	 Разкриване	на	нуждите	на	целевите	групи,	чрез	провеждането	на	кратко	проучва-
не.
•	 Кратки	проучвания	 за	 възможни	подобни	програми,	 реализирани	в	 страни	от	
Европейския съюз, които не участват в партньорството.
•	 Подготвяне	на	обучителна	програма	в	4	части,	с	продължителност	от	4	–	5	часа	
на всяка част. Програмата ще бъде реализирана чрез провеждането на еднодневни 
срещи в четири последователни седмици: 
 1. Насърчаване на креативността за търсенето на нови начини за трансфер на 
знания сред другите в общността;
 2. Трансфер на знания на работното място и в обществото;
 3. Какви са ключовите ми компетенции?
 4. Как може моето хоби да се превърне в източник на печалба?
•	 Издаване	на	брошура	за	популяризиране	на	програмата;
•	 Изпълнение	на	програмата	 в	България	и	 след	нейната	 оценка	 -	 в	Австрия	и	 в	
Полша;
•	 Оценъчен	доклад	за	проекта	и	програмата.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
По време на изпълнение на проекта обучаваните се запознават с техники за нами-
рането на креативни решения, начини за трансфер на знания в компанията им и в 
местната общност и достигането до идеята как тяхното хоби може да се превърне в 
източник на печалба. От друга страна, те изясняват своите ключови компетенции и 
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формират идея как по най–добрия начин да се възползват от тях в служба на мест-
ното общество. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНьОР:

дикон груп еоод
бУЛ. “ВЛАДИМИР ВАЗОВ”, “СУхА РЕКА”,
ДО бЛОК 208
1505 СОфИЯ бЪЛГАРИЯ
ТЕЛ.: +359 2 944 51 09; +359 2 944 51 10
фАКС: +359 2 944 51 18 
E-maIl: prOjECTs@dICON-bg.COm 

SENIOREN LERNEN ANDERS STROBL GERDA & HAUSER 
PETRA GNBR
“ПАНхОЛЦЕРВЕГ” 32 a-4030 ЛИНЦ, АВСТРИЯ 
ТЕЛ.: +43 (732) 94 64 03   
E-maIl sENIOrENlErNENaNdErs@gmx.aT

BD CENTER CONSULTING PAWEL WALAWENDER
СЛОВАКИЕГО 20, 35-060 РЦЕСЦОВ, ПОЛША
ТЕЛ.: +48 17 858 12 94
фАКС: +48 17 858 12 94 
E-maIl: mpOKrZywa@bdCENTEr-CONsulTINg.pl
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ  ПАРТНЬОРСТВА

ЗА ПОЗНАНИЕ 2007

prOjECT NamE: COmpETE – CruCIal COmpETENCE aNd 
KNOwlEdgE TraNsfEr IN laTEr lIfE

prOjECT NumbEr: llp-2007-gru-p-006

prOjECT TypE: lEarNINg parTNErshIp

TargET grOup: pErsONs (OvEr 45 yEars) lIvINg IN rural Or dIsadvaNTagEd arEas

gOals aNd ObjECTIvEs:
The aim of our project is to help elders before retirement to transfer the knowledge and 
experience they have to younger people in their organization as well as in local community. 
Another important issue for them is to start considering their following activities and the 
role	 in	 their	 community	 after	 they	 are	 retired.	 Sustainable	 development	 of	 their	 social	
engagement will be enabled. Through the pilot programs, we will help them do so. The idea 
for the project came from the specific needs of companies and organizations as well. They 
see the problem in lack of knowledge transfer among their young and elder employees. 
Therefore we decided to focus on the target group of employed that will retire in few years, 
and come from rural or disadvantaged areas. Those people already have an extensive network 
in their local community as well as knowledge and experience to be engaged in a certain 
segment of local community development. That concerns the company or organisation that 
they are momentarily employed in as well as local associations. 

aCTIvITIEs:
•	 Discovering	the	needs	of	our	target	group	in	a	short	research.
•	 Short	research	on	possible	similar	programs	performed	in	countries	of	 the	European	
Union and not participating in the partnership.
•	 Preparing	a	training	program	in	4	parts,	 lasting	4-5	hours	each.	The	program	will	be	
realized in one day meetings in four successive weeks: 
 1. Encouraging creativity in searching for new ways of transferring knowledge onto 
others in the community
 2. Knowledge transfer on workplace and in the community
 3. What are my crucial competences?
 4. How can my hobby become a source of profit?
•	 Brochure	on	promoting	the	program
•	 Realization	of	the	program	in	Bulgaria	first	and	after	evaluation	in	Austria,	and	Poland
•	 Evaluation	report	on	the	project	and	program

rEsulTs:
Throughout the project learners will learn about techniques on finding creative solutions, 
ways of knowledge transfer in their company and local community, and gain ideas on how 
their hobby could become a source of profit. On the other hand they will clarify their crucial 
competences and form an idea how to best use those competences in terms of engagement 
in their local community.   

CONTaCTOr: parTNErs:

DICON GROUP LTD. 
“vladImIr vaZOv” blvd., “suha rEKa”, 
NExT TO bl. 208
1505 sOfIa, bulgarIa
TEl: +359 2 944 51 09; +359 2 944 51 10
fax: +359 2 944 51 18 
E-maIl: prOjECTs@dICON-bg.COm

SENIOREN LERNEN ANDERS STROBL GERDA & HAUSER 
PETRA GNBR
paNhOlZErwEg 32 a-4030 lINZ ausTrIa 
ТЕl.: +43 (732) 94 64 03   
E-maIl sENIOrENlErNENaNdErs@gmx.aT

BD CENTER CONSULTING PAWEL WALAWENDER
slOwaCKIEgO 20 35-060 rZEsZOw, pOlaNd
ТЕl.: +48 17 858 12 94; fax: +48 17 858 12 94 
E-maIl: mpOKrZywa@bdCENTEr-CONsulTINg.pl
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ  ПАРТНЬОРСТВА

ЗА ПОЗНАНИЕ 2007

мАтериАлите в нАСтоящАтА 
публикАция СА отпечАтАни 
от издАтелите по нАчинА, по 
който СА предоСтАвени от 
САмите учАСтници. 

THE INFORMATION HEREIN IS 
PRINTED AS PRESENTED BY THE 
PARTICIPANTS THEMSELVES.



ЦЕНТъР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕшКИТЕ РЕСУРСИ
София 1000, ул. ”Граф Игнатиев” 15, ет. 3

тел.: (02) 9155 010; факс: (02) 9155 049
hrdc@hrdc.bg;  www.hrdc.bg

Този проект е финансиран с подкрепата на Европей-
ската комисия.  Настоящата публикация отразява 
единствено възгледите на автора и Комисията не 

носи отговорност за начина, по който може да бъде 
използвана съдържащата се информация.

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Е СЕРТИФИЦИРАН ПО
СТАНДАРТ ISO 9001:2000

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Е СЕРТИФИЦИРАН ПО
СТАНДАРТ ISO 9001:2000




