
Програма „Учене през целия живот“

Секторна програма
„Грюндвиг”

Успешни проекти 2007 – 2013



Секторна програма „Грюндвиг”

Успешни проекти 2007-2013

Автори: Лъчезар Африканов, Венета Куйова,  
 Елена Борисова, Красимира Димитрова, 
 Любомира Янева, Христина Kаролева

Редактори: Милена Караангова и Ясен Спасов

© Издание на ЦРЧР, 2013, Всички права запазени

ISBN 978-619-7077-17-9

ПРЕДСТАВЕНИТЕ В КОМПЕНДИУМА ПРОЕКТИ, СТАРТИРАЛИ ПРЕЗ 2011 И 2012 ГОДИНА, 

НЕ ОБХВАЩАТ ИЗЦЯЛО ЗАВЪРШЕН ПРОЕКТЕНЦИКЪЛ.

1

Съдържание
Въздействие на секторна програма „Грюндвиг“ в България   2

Местното става глобално – изкуства, традиции, 
обучения, наследство, култура 12

Стратегия за взаимно учене между партньори, приложена 
от движението за майчини центрове 14

Дунавски мрежи  16

Електронно обучение в областта на професионалното обучение 18

Развитие на умения за учене на лица с дислексия 20

Образователни наставници и треньори за мултикултурна Европа 22

Разработване на европейски подход за родители   24
с „критично отношение към ползването на медии“

Инструментариум: умения за участие - местните общности
като образователни възможности за доброволчество 
и активно гражданство на възрастните  26

Обединение на родители на децата със синдром на Даун 28

Да насърчим виртуалното европейско сътрудничество 30

Интерактивна визуална  грамотност 32

Доброволчество в социалните услуги 36

Възрастни билкари 38

Развиване на умения и опит 40

Обучение на психолози, педагози, социални 
работници и родители в нови методи по превенция 
на поведенчески и емоционалн и проблеми при деца 
на възраст от 3 до 12 години. 44

Обучение на хора с редки болести за личностно израстване, 
търсене на работа и успешно представяне пред работодател 46

Обучение на възрастни със сензорни увреждания 
за устойчив и екологичен начин на живот 48

Работилница за семейни отношения 50

Красотата на Долината на розите през фотообектива 52



Въздействие на секторна програма „Грюндвиг“ в България (2007-2013)

Въздействие 

на секторна програма 

„Грюндвиг“ в България
 

1. Въведение
а. Същност на секторна програма „Грюндвиг”;
От създаването си през 2000 г., секторна програма „Грюндвиг” е основен двигател за изграждане 

на качествена система за образование за възрастни както на национално, така и на европейско ниво. 

Главните цели на секторна програма „Грюндвиг” са да отговори на предизвикателствата, които 
застаряването на населението в Европа поставя пред образованието и да предостави на възрастните 
обучаеми възможности за повишаване на техните знания, умения и компетентности.

Основните дейности, които се подкрепят от секторна програма „Грюндвиг”, са:
● Индивидуална мобилност: Индивидуални квалификационни дейности; Асистентски стаж; 

Визити и обмен.
● Групова мобилност: Партньорства за познание; Работни ателиета; Проекти за възрастни до-

броволци; Подготвителни визити.

В контекста на Програма „Учене през целия живот” възрастни обучаеми са всички лица над 16г. 
възраст, които се намират извън системата на формалното образование (средно, висше) – т.е ., които в 
момента не са ученици и не са студенти. 

Дейностите по програмата дават възможност на хора извън формалното образование да ре-
ализират мобилности и да усвояват знания, умения и компетенции в други европейски страни. Насо-
чена е към всички възрастни и техните обучители, които искат да реализират мобилност с учебна и 
опознавателна цел в друга европейска страна. Сред специфичните целеви групи, към които е насо-
чена програмата, са възрастни хора с увреждания, възрастни хора със СОП, имигранти и етническите 
малцинства, затворници, жени в специфично социално положение, изолирани от обществото групи, 
по-възрастни хора.

В програмата участват всички държави членки на Европейския съюз (ЕС), заедно с Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Швейцария и Македония.

b. Програма „Грюндвиг” в контекста на национални и европейски стратегии и цели
Европейските приоритети в областта на образованието на възрастни са насочени към създа-

ване на условия за продължаващо развитие и надграждане на знания, умения и мотивация, както на 
обучаемите, така и на техните обучители. В комюникето на Европейската Комисия (ЕК) от 2001 г. „Да 
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направим реалност Европейското пространство за учене през целия живот” и Резолюция на Съвета 
за ученето през целия живот от 2002 г. се подчертава значимостта на образованието за възрастни за 
подобряване на конкурентоспособността и за повишаване на работоспособността на гражданите на 
Европа, наред с улесняване на социалното включване на хора в неравностойно положение, развитие 
на активното гражданско общество и личностно обогатяване на възрастните. Комюникето на ЕК „Нико-
га не е късно за учене” от 20061 г. дефинира сектора като неразделна част от европейските приоритети 
за постигане на целите на стратегията „Образование и обучение 2010”. 

През 2011 г. Резолюция на Съвета относно обновената европейска програма за учене за въз-
растни2 дефинира конкретните цели в областта: превръщане на ученето през целия живот и мобил-
ността в реалност, подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението; на-
сърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие посред-
ством ученето за възрастни; засилване на творческия дух и новаторството у възрастните и в учебната 
им среда; подобряване на базата знания, свързани с ученето за възрастни, и на мониторинга в този 
сектор. Поставените цели допринасят и за постигане на приоритетите в стратегическия документ „Ев-
ропа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и по-специално:

● В сферата на образованието: най-малко 40% от населението на възраст от 30 до 34 години 
да имат висше образование;

● В сферата на трудовата заетост: работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години.

Образованието за възрастни в България е обект на внимание на Националната стратегия за 
Учене през целия живот3, която дефинира целите и рамката на развитие на политиките за учене през 
целия живот в България за периода между 2008-2013г. Тази стратегия дава препоръки за постигане на 
целите във връзка с подготовката на българските граждани за активно участие в една нова глобална 
икономика, изградена на основата на знанието. Стратегията засяга различните етапи от развитието на 
личността, като поставя на приоритетно място образованието за възрастни. Една от основните цели на 
документа е именно развитието на ключови компетентности на възрастните обучаеми.

Целите в областта на образованието за възрастни, засегнати в националната стратегия за уче-
не през целия живот, са регулирани на национално ниво от Закон за народната просвета, Закон за 
професионалното образование и обучение, Закон за насърчаване на заетостта, Закон за интеграция 
на хората с увреждания.

Националната политика в сферата на образование за възрастни е представена и осъществена 
от страна на Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на въз-
растни – с подкрепата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европей-
ската комисия чрез финансиран безвъзмездно проект със заглавие “BG – изпълнение на програмата на 
европейския съюз за учене на възрастни”4.

Проектното предложение предлага решения за преодоляване на съществуващите управлен-
ски проблеми чрез създаване на национална система за координирано взаимодействие между всички 
заинтересовани страни, както и за разработване на специфични механизми и инструменти за измер-

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0614en01.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:BG:PDF
3 http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/LLL_strategy_01-10-2008.pdf
4 http://lll.mon.bg/?page_id=44



ване, мониторинг и оценка на напредъка в областта за ученето на възрастни. С изпълнението на вза-
имосвързаните дейности за първи път в България ще се създадат условия за въвеждане на системен 
управленски подход за институционализиране на сътрудничеството между заинтересованите страни 
на всички нива. Разработват се нормативни предложения, регламентиращи сектора за учене на въз-
растни във вертикален и хоризонтален план.

Националната политика в сферата на образованието за възрастни през последните години 
получава значителна подкрепа от Европейския социален фонд чрез Министерството на образование-
то и науката, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на име „Нов шанс за 
успех”5. Основната цел на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да 
бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и 
професионална подготовка и съответно до по-конкурентното им участие на пазара на труда. 

Възможностите за развитие и обмен на добри практики за решаване на актуални предизви-
кателства пред европейските системи за образование на възрастни, превръщат секторна програма 
„Грюндвиг“ в естествена платформа за генериране на идеи за изпълнение на европейските и нацио-
нални политически приоритети в сектора. Осъществените проекти са своеобразни пилотни дейности 
за внедряване на иновативни решения, които са насочени към подобряване качеството както на пре-
подаване, така и на самото обучително съдържание.

2. Факти и цифри (2007-2013)
За целия програмен период има реализирани 266 проекта, от които 135 са проекти по дей-

ност „Партньорства за познание” и 89 по дейност „Индивидуални квалификационни дейности”. Броят 
на проектите по секторна програма „Грюндвиг” нараства прогресивно през годините, като през 2012 г. 
има най-много реализирани проекти по всички дейности – 61 – от тях 26 проекти по дейност „Парт-
ньорства за познание” и 20 по дейност „Индивидуални квалификационни дейности”. 

Брой проекти по дейности и по години на секторна програма „Грюндвиг“ 

5 http://novshans.mon.bg/?m=0 – Нов шанс за успех

Участниците в дейности по секторна програма „Грюндвиг” са около 1760. От тях 1390 са учас-
тници в дейност „Партньорства за познание”. На второ място по брой участници е дейност „Работни 
ателиета” с 235 обучаеми.

Наблюдава се увеличаване на броя на участниците през 2012-2013 г. спрямо 2007 г., така, ако 
през 2007 г. има регистрирани 44 участници в проекти по всички дейности на програмата, то през 2013 
година има 353 лица взели участие. Сред участниците в проекти броят на жените взема превес над 
броя на мъжете, както и на обучаемите в сравнение с обучителите.

Участници в проекти по секторна програма „Грюндвик“ 

Повече от 50% от участниците по секторна програма „Грюндвиг” се насочват към дестинации 
като Великобритания, Италия и Германия. Останалата част от участниците реализират мобилности във 
Франция, Италия, Гърция, Испания, Малта, Кипър и Белгия. 

Усвоените средства по програмата са около 2 369 908 евро за целия програмен период (2007-
2013), от тях през 2007 са усвоени 84 088 евро, докато през 2012 г. средствата от реализирани проекти 
са вече 557 253 евро. 

Усвоени средства по секторна програма „Грюндвиг“ 
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Основни теми при дейностите, включващи индивидуална мобилност, са в областта на: рабо-
тата с хора със СОП; междукултурното образование; новите технологии и ИКТ; ученето и преподава-
нето на чужди езици; кариерното ориентиране и консултиране; културното наследство; социалната 
интеграция и изключване; артистичното образование; здравното образование; основните умения за 
възрастни обучаеми; образованието в затвори и социална реинтеграция на нападатели; оценката и 
сертифицирането в сферата на образованието за възрастни.

Основни теми при дейностите, включващи групова мобилност, са в областта на: активното 
гражданство; околната среда и устойчиво развитие; образованието от поколение към поколение; об-
разователни възможности за хора в риск от социално изключване; доброволчеството; европейското 
гражданство и европейско измерение; методите за повишаване на мотивацията за учене; развитие на 
курсове за обучение.

Сред основния тип изпращащи организации са: институции и организации, които предоста-
вят образование за възрастни; неправителствени организации; библиотеки и читалища; организации 
с идеална цел; частни компании; университети или организации от сферата на висшето образование.

3. Въздействие на проектите по секторна програма „Грюндвиг”
За разглеждания период, финансираните от секторна програма „Грюндвиг“, дейности оказват 

положително въздействие на развитието на образованието на възрастни на няколко ключови нива: 
индивидуално (възрастни обучаеми и обучители на възрастни), институционално и системно. 

а. На индивидуално ниво
Проектите по секторна програма „Грюндвиг” дават възможност на обучаемите да разискват и 

изучават теми, незасегнати до момента на национално ниво. Транснационалната мобилност допри-
нася за личностното и професионалното развитие на участниците и постигането на по-висока степен 
на конкурентоспособност на европейския и национален пазар на труда. Участието в дейности по про-
грамата засилва ентусиазма за образование и обучение и развива способността за по-бързо адап-
тиране към нови ситуации и нови образователни среди.

Насърчаването на креативността, подобряването на умения за екипна работа, придобива-
нето на междуличностните умения и повишаването на амбицията за работа са също така сред важните 
въздействия на програмата за възрастните обучаеми.

Всички тези умения се поощряват, като се дава възможност и за развитие на ключовите ком-
петентности на обучаемите, сред които способностите за общуване на майчин и на чужд език и по-
добряване на математическата и дигиталната компетентност. Възможностите за артистични прояви и 
за културна осъзнатост водят до индивидуално и групово творческо изразяване и значително под-
силват междукултурния диалог. Те подкрепят развитието и социалното включване на възрастните 
обучаеми в обществото чрез промотиране на взаимното разбиране и културна приемственост.

Основните ползи за обучителите се изразяват в по-силна мотивация за преподаване и раз-
витие на професионални умения, подобряване на междукултурната осъзнатост и прилагане на но-
вите придобити знания, като така опознават различните образователни системи в Европа. 

В рамките на проектите се осигурява възможност за преподаватели и обучители да дискутират 
теми и предизвикателства, които възникват пред образованието на възрастни както на национално, 
така и на международно ниво. Сътрудничеството на европейско ниво допринася за надграждане на 

техните професионални компетентности и умения за работа в междукултурна среда. Дава се въз-
можност за изграждане на пътища за съвместни действия чрез идентифициране, разработване, обмен 
и прилагане на иновативни методи и практики, което подобрява качеството на обучение в страните 
участнички.

Едно от предизвикателствата пред образованието за възрастни е осигуряване на качество-
то. Ключов приоритет, който да бъде адресиран от страна на професионалистите в сектора на образо-
вание за възрастни, е изграждането на система за управление на качеството на преподаването. Сек-
торна програма „Грюндвиг” подпомага повишаване на качеството на преподаване на обучителите 
чрез: подобряване на ключовите компетентности, повишаване на грамотността, усвояване на матема-
тически компетентности, учене на чужди езици, развитие на гражданско мислене и междукултурно 
образование. 

Сред ключовите въздействия върху обучителите са повишена мотивация за преподаване 
и обща култура за образованието за възрастни в други европейски страни, подобрени комуника-
ционни умения, креативност и основни умения за образование за възрастни. 

Амалгамата от професионални умения, които се усвояват чрез участието в проекти по сек-
торна програма „Грюндвиг”, води до прилагане на нови методи на преподаване и обучение, възмож-
ност за обучение в цяла Европа, мултикултурализъм и споделяне на идеи, свързани с преподаването 
на възрастни. 

Секторна програма „Грюндвиг” е своеобразен инструмент за повишаване професионал-
ното развитие на обучаемите и спомага за създаване на предпоставки за трупане на знания на 
кадрите от сферата на професионалното образовани, които участват в проекти. В допълнение квали-
фицирането на професионалистите от сферата на професионалното образование е директно повли-
яно поради трупането на нов опит в областта на създаване на устойчиви професионални мрежи и 
повишена междукултурна осъзнатост. 

● Сред специфичните резултати от участие в програмата са: 
● Насърчаване на ангажираността за работа в сферата на образованието за възрастни;
● Установяване на лични контакти с обучители от други страни и преподаватели със специ-

фична експертиза;
● Споделяне на знания за нови преподавателски практики в сферата на образованието за 

възрастни. 
Въпреки че образованието за възрастни е зараждащ се сектор в голяма част от европейските 

страни, неспирният интерес от страна на участниците за финансиране на дейности по програмата по-
казва, че хората, които работят в този сектор, оценяват високо възможността да се обучават в рамките 
на европейски контекст.

b. На ниво институция
Дейностите по секторна програма „Грюндвиг” насърчават развитието на иновативни методи и 

техники за управление на институциите, работещи в сферата на образованието за възрастни, като по 
този начин се наблюдава въздействие в следните направления:

•	Обучителна среда – предлагат се стратегии и подходи за организиране на учебната среда в 
съзвучие с развитието на глобалното информационно общество, както и конкретни решения 
под формата на онлайн платформи за електронно и дистанционно обучение;

Въздействие на секторна програма „Грюндвиг“ в България (2007-2013)На индивидуално ниво и ниво институция

76



•	Методи на преподаване – създават се обучения за обучители на възрастни с цел надграж-
дане на техните методи и теми на преподаване за постигане по-висока степен на интерактив-
ност в обучителната среда. Въвеждането на творчеството в образованието за възрастни като 
инструмент и методология за обучение спомага за генериране на идеи, които да се превър-
нат в решения за справяне с предизвикателствата, пред които е изправено образованието 
за възрастни;

•	Качество на обучението – разработват се методи и практики, насочени към изграждане на 
системи за управление на качеството в сферата на образованието за възрастни;

•	Заимстване на добри практики и опит от партньорски организации, което обогатява ра-
ботата на институциите като им дава един нов и свеж поглед за развитие Подобряването на 
приемствеността на подходите в сферата на образованието за възрастни е едно от основни-
те постижения при работата по проекти;

•	Повишаване на конкурентоспособността на институцията на национално и на европейско 
ниво, като участието в проекти поставя институцията в рамките на европейското простран-
ство за образование за възрастни и прави видими дейностите й на международно ниво.

c. На ниво система
Проектите по секторна програма „Грюндвиг“ допринасят за внедряването на иновации в сис-

темата на образованието за възрастни и повишаване на привлекателността чрез предлагане на моде-
ли и решения по отношение на предизвикателствата, пред които е поставено възрастното население 
в XXI-ви век. 

Предоставянето на възможност на отпаднали групи от обществото от системата на формално-
то образование да бъдат включени в дейности по програмата създава среда, базирана на междукул-
турна търпимост. Изгражда се толерантност към различни култури, поради това, че участниците имат 
възможност да се докоснат пряко до дадена култура.

Възможността за осъзнаване на междукултурната ангажираност на участниците в проекти 
посредством изкуството, литературата, музиката, танците, киното и занаятите, повишава значително 
обхватът и ефективността на образованието за възрастни на национално и европейско ново.

Образованието за възрастни не означава само намиране, задържане или издигане на работно-
то място. Отнася се до личния, граждански, социален и културен живот на индивида, обществото, реги-
она или държавата. Тази роля на образованието за възрастни на двигател за социално включване е 
основна за превръщане на ученето през целия живот в реалност.

Конкретно, проектите по дейност „Партньорства за познание” са доказателство за въздействие 
в сферата на образованието за възрастни в посока справяне със социалното изключване на въз-
растните обучаеми и обучители чрез подкрепа за развитие на нови начини за преподаване и по-
вишаване на възможностите за образование и обучение на отпаднали от системата възрастни. Почти 
2/3 от партньорствата по програмата имат социално измерение. Поради предизвикателствата и ба-
риерите, пред които са изправени отпадналите от системата възрастни при връщане в системата на 
образование, секторна програма „Грюндвиг” е инструмент за подпомагане на работещите в сектора да 
се изправят пред тези предизвикателства и преодолеят съществуващите бариери пред цялостното 
им участие в системата на образованието. 

d. Еразъм+

Секторна програма „Грюндвиг” е най-успешната програма за образование за възрастни в 
рамките на ЕС. Резултатите на програмата намират отражение в структурата и основните параме-
три на новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, която ще 
стартира през 2014 г., обединявайки в себе си седем настоящи програми: Програмата „Учене през 
целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в 
действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с 
индустриализирани страни. 

В новата програма се предвиждат три основни дейности: 1. Образователна мобилност. 2. Съ-
трудничество за иновации и обмен на добри практики. 3. Подкрепа за реформа на политиките. 

Отчитайки добрите резултати от транснационалната образователна мобилност и по-специал-
но секторна програма „Еразъм“, Европейската комисия планира в бюджета на новата програма близо 
2/3 от финансирането да бъдат отделени за образователна мобилност. 

В допълнение институциите в сферата на образованието за възрастни ще имат възможност да 
участват в секторни и междусекторни партньорства в рамките на втората ключова дейност. Това ще 
допринесе за установяване на по-тясна връзка с образователните институции на ниво образование 
за възрастни, както и с представителите на бизнеса и неправителствения сектор и разработване на 
съвместни образователни продукти, които в най-пълна степен да отразяват реалностите на пазара на 
труда и потребностите, желанията и интересите на новите поколения. По модела и в резултат на успе-
ха на електронната платформа за партньорство между училищата eTwinning, Европейската комисия 
въвежда Електронна платформа за образование за възрастни в Европа (EPALE – Electronic Platform for 
Adult Learning in Europe), създадена с цел подкрепа и възможности за сътрудничество между органи-
зации в сферата на образованието за възрастни.

Третата ключова дейност на програма „Еразъм+”, „Подкрепа за реформа на политиката” има 
за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение, чрез изграждане на поли-
тическо сътрудничество между държавите членки. Дейността ще се администрира от Националните 
агенции във всяка страна членка на програмата. В рамките на подкрепата за реформа на политиката 
ще продължи изпълнението на заложените в Европейската програмата за образование за възрастни 
цели, както и ще се разшири сътрудничеството между други съществуващи инструменти за развитие 
на системата като Европас, Еврогайдънс, Евридика, Европейската квалификационна рамка и Европей-
ска система за трансфер на кредити в сферата на професионалното образование и обучение. 

Българските институции ще имат възможност да черпят сравнителна информация и добри 
практики от европейските мрежи и инструменти в сферата на образованието и обучението, като участ-
ват в различни национални и европейски форуми, аналитични и статистически образователни изслед-
вания, пилотни обучения за прилагане на иновации. 

Въздействие на секторна програма „Грюндвиг“ в България (2007-2013)На ниво система
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Име на проекта:  Местното става глобално – 

 изкуства, традиции, обучения, 

 наследство, култура
Проект No: 07-BGR01-GR04-00007-1
Дейност: Партньорства за познание
Име на българската институция: „Инфоцентър“ ЕООД, Трявна

Въздействие 

Темите, обхванати в проекта, представляваха интерес за местните общности. Обу-
чаеми от малки населени места се възползваха от проектните дейности, като особен ин-
терес представляваха мобилностите и подготовката за тях. Три от международните сре-
щи по проекта съвпаднаха с културните фестивали в градовете на партньорите и с това 
способстваха за взаимното познаване и разбиране на различните култури и акцентираха 
върху важността на езиковите умения. Заедно с това, срещите по време на фестивалите 
гарантираха и участие на значителна част от местните общности, които имаха възможност 
да се докоснат до културите на страните партньори по време на организираните и импро-
визирани представления, игри и др. 

Възрастните обучаеми се включиха активно във всички фази на проектните дейности.
Възможността, която този проект даде за участие на възрастни обучаеми в езико-

ви обучения, предложени по иновативен, неконвенционален начин и ориентирани не към 
преподавателя, а към тях самите, по ненатрапчив начин мобилизират обучаемите да впрег-
нат целия си житейски опит и различни видове умения за целите на езиковото обучение, 
като им помогна да извлекат максимална полза. 

Освен това, поставянето на обучаемия в реална обстановка и възлагането на реал-
на задача, с видим и полезен резултат карат възрастните обучаеми да се чувстват значима 
част от процеса на учене, без натрапчивото чувство, че учат.

Проектът провокира интереса към изучаване на езици, различни от английски – га-
лисийски (galego), гръцки, латвийски, български, датски.

Коментарите на български участници в мобилностите, публикувани на проектния 
уеб сайта (attic.tryavna.biz), показват ефективното влияние на проектните дейности върху 
тях и доказват позитивното влияние на проекта.

Обучаемите, както и преподавателите, откриха много общи елементи в своите кул-
тури. Проектът доведе до нов поглед към нестандартните подходи и методи в преподава-
нето в нашата институция и по-специално към използването и мобилизирането на богатия 
житейски опит и познания на възрастните обучаеми за целите на обученията.

Партньорства за познание Местното става глобално – изкуства, традиции, обучения, наследство, култура

Описание на проект
Проектът е резултат от партньорство между организации в областта на обучението 

за възрастни от 5 европейски държави, обединено около идеята да използват местните 
традиции и култура като инструмент за предоставяне на неконвенционални методи на обу-
чение по езици, компютърни технологии и занаятчийски умения. Използваните обучител-
ни методи позволиха участието в проекта и на хора в неравностойно положение.

Партньорството използва уеб-базирани материали, информационни и комуника-
ционни технологии и международни културни фестивали като средство за преподаване и 
учене за възрастни от малки, географски и социално изолирани населени места. Цялата 
проектна идея се базира на междукултурния диалог. Чрез местните културни фестивали 
локалните теми прерастваха в глобални. Обучаеми и обучители изследваха и споделяха 
успешни практики, свързани със стратегиите и мотивацията за учене при възрастните. 

Постижения
● уеб сайт с богата ресурсна банка (http://attic.tryavna.biz);
● клипове със занаяти, народни песни и танци, публикувани в YouTube;
● каталог с традиционни игри;
● свитък със събрани европейски митове, легенди и приказки;
● пакет с педагогически материали за възрастни.

Проектът има присъден Европейски езиков знак за 2009 година и получи награда от Цен-
тър за развитие на човешките ресурси за най-добър уеб сайт на образователен проект. 
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Описание на проект 

Цел: 
Повишаване осъзнатостта на жените и документиране на опита и знанията на Майчините цен-
трове в областта на: 

● Овластяване;
● Равенство на половете; 
● Интеграция;
● Междукултурен диалог; 
● Гражданска активност ;
● Управление.

Задачи: 
1. Да научим за GWIA като методология за взаимно партньорско учене и разпространя-

ване между партньорите на най-добри практики на местните нива.
2. Да научим за Майчините центрове, като се даде възможност на жените, особено на 

тези от непривилигировани групи, да осъществят учебни посещения, да се насърчат 
междукултурните и социални компетенции, гражданска ангажираност.

3. Свързване и мрежуване на участниците, овластяване и засилване гласа на ромите в 
движението Майчини центрове.
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Стратегия за взаимно учене между партньори, 
приложена от движението за майчини центрове

Постижения 

Подготвени и реализирани 12 мобилности: 8 в Холандия, 2 в Испания и 2 в Австрия

● Осъществени на място посещения от координатора и скайп конференции за кон-
султиране и методическа подкрепа относно управлението и администрирането 
на местните НПО и Майчините центрове на местните организации, стопанисващи 
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 МЦ в Разград след успешен процес на застъпни-
чество и лобиране; 

● Ремонтиран и оборудван МЦ в гр. Разград;
● Консолидиране на женските инициативни групи в Майчините центрове и мотиви-

ране за развитие на създадените майчини центрове след осъществените обменни 
посещения с партньорите по проекта;

● Засилен капацитет на женските групи от 4-те МЦ-ра за управление на НПО, както и 
уменията за работа в екип и споделено лидерство.

Име на проекта:  Стратегия за взаимно учене между
 партньори, приложена 
 от движението   
 за майчини центрове
Проект No:07-BGR01-GR04-00052-1
Дейност: Партньорства за познание
Име на българската институция: „Асоциация „Интегро“, Разград

Партньорства за познание



Описание на проект

Целта на партньорство „Дунавски мрежи“ е чрез съвместни дейности да се създаде 
междукултурна мрежа от хора от третата възраст от различни дунавски страни, превръ-
щайки ги в социална мрежа на европейската идея. Партньорството е извършвано паралел-
но, чрез контакти, създадени в областта на икономиката и културата (дунавските бюра) по 
поречието на Дунав, като е осигурило основите за по-голяма европейска „Дунавска мрежа“.

Създадени са групи от възрастни хора, които са работели по съвместно избрани 
теми за река Дунав. Чрез текстове и изображения те са документирали личните си взаимо-
отношения с хора от района, както и възможностите, които дава тази река на страната им. 
Целта е била проучването и представянето по креативен начин на исторически, географски 
и икономически аспекти на река Дунав. 

Постижения 

Чрез съвместните дейности по проекта е създадена междукултурна мрежа на хора 
от третата възраст от страните по протежението на река Дунав. Работни групи от възраст-
ни хора, представляващи участващите организации, са работили активно за развиване на 
желанието и умението за учене чрез съвместно подбрани теми за реката. Разгледани са 
исторически, културни и географски аспекти. 

● Създадена е уеб страница на проекта;

● Текстове, интервюта и снимки по темата на проекта;

● Създадени са постери и интерактивна карта на природни феномени;
 
● Отпечатани са брошури.

Дунавски мрежи

Въздействия

Резултати и следствия от проекта: разширяване на знанията за страните партньори 
по река Дунав от исторически, географски, културни, икономически и социални перспекти-
ви, разширяване на междукултурните познания, разширяване на компетенциите в областта 
на активното виртуалното общуване / виртуалното обучение, подобряването на разбира-
нето между поколенията през границите. Чрез изпълнението на този проект е създадена 
трайна основа за продължаване на сътрудничеството в областта на дунавските страни и в 
цялата европейска територия. 

Име на проекта:  Дунавски мрежи 

Проект No:2008-1-DE2-GRU06-00037 3
Дейност: Партньорства за познание
Име на българската институция: „Европейски мениджмънт център“ ЕООД

Партньорства за познание
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Описание на проект 

Целта на проекта бе да се проучат съществуващите практики за електронно и сме-
сено (blended) обучение, да се анализира подробно наличната информация и опит, да се 
разгледат и оценят съществуващите софтуерни решения и да се създаде наръчник, полезен 
за организации, които възнамеряват да въведат електронно или смесено обучение. Рабо-
тата по проекта включваше създаване на въпросници за оценка на съществуващите прак-
тики, обобщаване и представяне на данните, дискусия върху ключови данни, подлагане на 
данните на статистическа обработка и анализ и изготвяне на сравнително проучване, съз-
даване на наръчник (eTrain Guide) с насоки и препоръки за интегриране на електронното 
обучение в цялостния обучителен процес, посочване на добрите практики и набелязване 
на стандарти за качество. 

Електронно обучение в областта на професионалното обучение

Име на проекта:  Електронно обучение в областта 
 на професионалното обучение 

Проект No:2008-1-DE2-GRU06-00041 2
Дейност: Партньорства за познание
Име на българската институция: „Национален учебен център“ ООД гр. София

Партньорства за познание
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Постижения 

● Създаване на наръчник (eTrain Guide) с насоки и препоръки за интегриране на 
електронното обучение в цялостния обучителен процес;

● Посочване на добрите практики и набелязване на стандарти за качество;

● Преодоляване на значителни езикови и културни особености, както и на специ-
фиките на няколко значително отличаващи се национални системи за обучение.

Въздействия

Развитие и подобряване на предлаганите от партньорите обучителни услуги. Пови-
шаване на квалификацията на пряко участващите в проекта преподаватели и администра-
тивен персонал.



Развитие на умения за учене на лица с дислексия

Име на проекта:  Развитие на умения за учене 

 на лица с дислексия
Проект No: 2009-1-IT2-GRU06-06503 4
Дейност: Партньорства за познание
Име на българската институция: Асоциация „Дислексия“ гр. Русе

Партньорства за познание

Описание на проект 

Дислексията е затруднение при придобиване на четене и писане, което засяга 10% 
от населението. Целта на този проект е да предостави на хората, страдащи от това заболя-
ване, източници, осигуряващи възможност за развитие на умения за учене, както и на сами-
те преподаватели да обменят полезен опит и добри практики в преподаването на хора със 
специфични нужди. Проектът е предоставил алтернатива да се осигури подкрепа директно 
на учениците, под формата на широко достъпно електронно обучение, съобразено с тех-
ните специфични нужди. Основан е на опита в други проекти, с цел осигуряване на ресурс 
в помощ на хората с дислексия, чрез внимателно структуриран курс. 

Курсът включва раздели относно: използване на помощни технически средства за 
четене и писане; слушане и водене на бележки и др.

Постижения 

● Обобщена е информация за наличните софтуерни продукти, които биха могли да 
помогнат на правилното протичане на учебния процес;

● Наръчник за ученици с дислексия в горен курс;

● Сайт на проекта; 

● Онлайн образование и материали за обучение (електронно обучение);

● Наръчник за учащи с дислексия „Как да подобрим уменията си за учене“;

● Брошури;

● Матрици за подпомагане развитието на умения за учене, матрици за организира-
не на времето и учебните задачи, за подготовка за изпити, планиране и подготовка 
на писмени работи. 

Въздействие 

Проектът е предоставил възможност за широко споделяне и обсъждане на пробле-
мите с други специалисти извън проектните екипи от страните партньори, за обединяване 
на знания и опит и повишаване на качеството на подкрепата, предоставяна на учащите с 
дислексия в горните класове, в колежите и университетите.
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Образователни наставници и треньори за мултикултурна Европа

Име на проекта:  Образователни наставници и 

 треньори за мултикултурна 

 Европа

Проект No: 2009-1-AT1-GRU06-01529 5
Дейност: Партньорства за познание
Име на българската институция: Клуб на историка, гр. Велико Търново

Партньорства за познание

Описание на проект 

Супервайзърите и консултантите подкрепят клиентите си, за да се справят по-добре 
с предизвикателствата в професионален план. Работната среда в Европа днес все повече се 
обуславя от миграционните процеси и от създаването на международни компании и орга-
низации. От своя страна, организациите изискват техните служители да могат да комуники-
рат и да работят с хора от други култури. Това обуславя необходимост от квалифицирани 
супервайзъри и консултанти, които да умеят да работят в подобна среда. Отговаряйки на 
това предизвикателство, партньорството е имало за цел да въведе културната осъзнатост 
като важна тема при обучението на супервайзъри и консултанти.

Постижения 

● Ръководство за супервайзъри и консултанти за работа в мултикултурни групи, 
предназначено за супервайзъри, обучители, консултанти и др.;

● Брошури;

● Уеб сайт, показващ развитието и процеса на работа по време на проекта;

● Проведен е обучителен семинар „Културна осъзнатост“; 

● Работни ателиета; 

● Видеофилми. 

Въздействие 

В резултат на партньорството, всички участващи организации са предвидили 
внедряване на опита, дизайна и методите от това обогатяващо обучително пътуване в 
своите образователни програми и обучителни дейности, като по този начин ще разпрос-
траняват ползотворните ефекти от партньорството и ще го предадат на своите студенти. 
Българският партньор фокусира своите усилия върху мултикултурните аспекти на образо-
ванието и по-конкретно върху ролята на супервизията и консултирането при образовател-
ната интеграция на деца от малцинствата.
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Разработване на европейски подход за родители  с „критично отношение към ползването на медии“

Име на проекта:  Разработване на европейски 

 подход за родители  с „критично

  отношение към ползването 

 на медии“

Проект No: 2010-1-DE2-GRU06-04724 4
Дейност: Партньорства за познание
Име на българската институция: Българо-германски център 
 за професионално обучение, гр. Плевен

Партньорства за познание

Описание на проект 

От години към нас се приближава влак, който не можем да спрем. Но можем да го 
съпровождаме с чувство за отговорност. В този влак седят родители, които изпитват страх 
от безкрайното изобилие от нови медии, в което растат техните деца. Свят, в който децата 
могат лесно да се изгубят. За да не се случи това, те имат нужда от опората на силни роди-
тели. Родители, които могат да работят с медиите и които имат критично отношение към 
медийното поведение на своите деца. Актуалното състояние на проучванията, мнението 
и познанията в Европа за феномена „медийна и онлайн пристрастеност”, все пак, са съв-
сем различни. Следователно, в Европа имаме нужда от съвместно учене в процесно ори-
ентиран, специализиран обмен в търсене на общи подходи за намиране на решения. Този 
процес на развитие бива ускорен чрез реализирането на проект по дейност „Партньорства 
за познание”, който се състои от консорциум от 4 институции включващи организации от 
Румъния, Унгария, България и Германия. Партньорството е насочено към сътрудничество 
между тези организации чрез активен обмен и процес на учене между родителите. Разра-
ботена е обща, превантивна, изпробвана концепция за медийно обучение, което трайно 
подкрепя родителите в Европа.

Постижения 

● Създаване на сайт за публикуване на резултатите: www.parents-lan-in-europe.eu 
● Използване на уеб сайта като форум за устойчив обмен;
● Създаване на флаер като ръководство за Европа;
● Създаване на приложима европейска концепция за „LAN родители”;
● Формулиране и споразумение за писмена позиция по въпросите за закрила на 

младежта.

Въздействие 

Изпълнението на партньорството доведе до редица изводи, провокирани от тема-
та за медийна и онлайн зависимост. По време на изпълнението на проекта са обхванати 
400 родители от всички страни, участвали в изследването. По този начин партньорите 
са получили сравними резултати и първите сигнали за нужда от предприемане на целе-
во ориентирани общи действия. Чрез устойчиво развитие на проектните резултати се 
осигурява едно продължаващо през целия живот обучение. Различните мнения и гледни 
точки, заедно с познанието и множеството идеи за развитие на съвместни обучителни 
оферти за медийна компетентност, постигнати чрез различни работни методи и подходи 
е допринесло не само за неформалното учене, но и за социално и личностно развитие на 
родителите и партньорите. 

Посредством партньорството, обучители и родители от европейски страни с раз-
лични традиции са успели да обменят опит за феномена „медийна и онлайн пристрас-
теност”. Предоставена е възможност на родителите да се учат един от друг и заедно да 
добият опит чрез формиране на критично отношение към ползването на медиите и на 
виртуалното пространство въз основа на техните наскоро придобити медийни компетен-
ции. Осъществен е специализиран обмен между партньорските институции по отноше-
ние на ситуацията в техните страни.
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инструментариум: умения за участие - местните общности като образователни възможности за 
доброволчество и активно гражданство на възрастните 

Име на проекта:  Инструментариум: умения за 

 участие - местните общности като 

 образователни възможности 

 за доброволчество и активно 

 гражданство на възрастните 
Проект No: 2010-1-DE2-GRU06-04696 7
Дейност: Партньорства за познание
Име на българската институция: Сдружение 
 „Плевенски обществен фонд - Читалища“
 гр.Плевен

Партньорства за познание

Описание на проект 

Местните общности могат да бъдат възможности за обучение за активно участие на 
възрастните граждани, ако те отворят себе си за доброволческа дейност и активно граж-
данство. Работата в полза на другите и в обществения живот помага на възрастните хора за 
преодоляването на социалната изолация и  намирането на нова отговорна роля в местната 
общност. Засиленото участие на възрастните граждани в самоуправлението на местните 
общности и в оформянето на местната околна среда чрез граждански ангажимент, изисква 
познавателен подход на всички участващи страни: възрастни граждани, участници в мест-
ната политика и професионални експерти в общините. Образователните услуги за възраст-
ни са от ключово значение за подобряване на участието и интеграцията на възрастните 
граждани. Въз основа на овластяване ориентирания подход, проектът засилва и насърчава 
доброволчеството и активното гражданство ( социално / политическо участие) на възраст-
ните хора, като дава полезни инструменти за обучение на възрастни, за да бъде процеса на 
учене ефективен и по-подходящ за всички целеви групи: по-възрастните хора, фигурите на 
местната политика и експертите в общините. 

Проектът има за цел да се идентифицират различни концепции за активизиране 
на възрастни граждани в рамките на Европейските страни. Назовани са следните три 
концепции: 

● инициативи за самопомощ на възрастните хора, 
● гражданска ангажираност 
● и участие на гражданите.

Постижения 

● Оценка на опита; 

● План за изследване и идентифициране на потребностите от обучение и инова-
тивни образователни понятия, които са в състояние да улеснят, подобрят и обучат 
доброволческата дейност, както и активното гражданство на възрастни граждани; 

● Създаване на насоки; 

● Създаване на инструкции; 

● Резюме за разпространение на стратегиите на партньорите.

Въздействие 

Чрез проекта „Умения за участие – местните общности като възможности за обуче-
ние на доброволчество и активно гражданство на възрастните хора”, възрастни граждани 
са идентифицирали в рамките на европейските страни следните три концепции - инициа-
тивите за самопомощ на възрастните хора, гражданска ангажираност и участие на граж-
даните. Проектът идентифицира паневропейски адекватни образователни инструменти за 
гражданска ангажираност и активно гражданство за възрастни граждани.
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Обединение на родители на децата със синдром на Даун

Име на проекта:  Обединение на родители на

  децата със синдром на Даун

Проект No: 2011-1-NL1-GRU06-05311 3
Дейност: Партньорства за познание
Име на българската институция: Фондация за деца с интелектуална 
 недостатъчност „Детски желания”, гр. София

Партньорства за познание

Описание на проект 

Посредством проект на тема „Uniting Parents for children with Down syndrome”, ор-
ганизации от Холандия, Турция, България и Румъния, представляващи интересите на деца 
със синдрома на Даун, имат за цел да предоставят подкрепа на родители, възпитатели и 
съответните терапевти на деца със синдром на Даун (DS), чрез обучение и групи за помощ. 
Отправната точка на проекта е развитието на група родители, както на местно, така и на 
национално ниво, чрез предоставянето на допълнителна подкрепа в множество трансна-
ционални семинари, в които членове на семейства, болногледачи и терапевти на деца със 
синдром на Даун са обменяли опит и добри практики. 

Дадена е възможност на родители да се обучават съвместно с физиотерапевти, като 
са придобили умението да използват новаторски метод за лечение на деца със синдрома 
на Даун. Знанията и добрите практики са насочени и към други родители чрез различни 
инструменти и материали, разработени по време на партньорството. 
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Постижения 

● Оценка на опита; 
● Създадени са първите 3 родителски групи в България – Казанлък, Бургас, Пловдив;
● Издаден е „Здравен протокол за хората със синдром на Даун”.

Въздействие 

Партньорството е предоставило възможност на семейства, терапевти и хора, свър-
зани с темата за синдрома на Даун, да се срещат помежду си, да споделят опита си, като по 
този начин подпомогнат други хора, карайки ги да се чувстват по-силни и по-уверени. По 
време на изпълнението на проекта е предоставена голям обем от информация за състоя-
нието на най-съвременните техники, терапии и процедури.



Име на проекта: Да насърчим виртуалното 
 европейско сътрудничество
Номер на проект: 2011-1-IT2-GRU06-24224 4
Дейност: Партньорства за познание
Име на българската институция: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево“

Описание на проект
Проектът разглежда два въпроса, които са действали едновременно през целия про-

цес: от една страна, междукултурен диалог на имигрантите и тяхната социална интеграция , 
както и на други малцинства, като инвалиди, а от друга страна - обмен на опит и инструменти 
в неформалното образование на възрастни. Проектът също така изгражда рамка между об-
разованието и доброволчески организации, с цел да си сътрудничат в областта на политики-
те за интеграция. Всеки партньор работи с обучаващи, принадлежащи към групи в неравно-
стойно положение: имигрантите и малцинствените групи, инвалиди, безработни, възраст-
ни. Културният обмен е реална възможност за учащите в неравностойно положение, които 
имат възможност да узнаят и да научат за други култури, да споделят знания, да се почувстват 
интегрирани в местната и в най-голямата европейска общност. Използвани са средства-
та на неформалното образование: пеене, информационни и комуникационни технологии  
/ИКТ/, интернет, за да бъде оказана помощ на хората да се научат да общуват и да им се 
дадат алтернативни възможности за достъп до образование за възрастни.

Постижения 
● ИКТ: обучаващите са подготвили видеоклипове и презентации на MS PowerPoint 

за концерти и различни събития, както и за постигнатите резултати; сътрудничест-
во за създаване и прилагане на общия сайт;

● Музика: обучаващите са участвали в музикални лаборатории, където са слуша-
ли, изучавали и изпълнявали музика и пеене в хор. Разучени са редица народни 
песни, най-вече принадлежащи към местната традиция и националното музикал-
но наследство, както и две пиеси, общи за всички страни: Сюита от националните 
химни на партниращите страни и оригинална композиция, наречена „ Нека Европа 
да порасне“, създадени специално за проекта. Съвместно с местни експерти, про-
фесионални музиканти са подготвиили и реализирали редица местни концерти;

● Езици: Английски и национален език на партниращите страни. На всички партньор-
ски срещи обучаващите учат основни понятия на всички езици на партньорите.

● По време на мобилностите във всяка страна, сред интересните общи дейности е 
организирането на творчески работилници за интегриране на различните етниче-
ски групи, от двата пола, обхващаща различни поколения. Обучаемите се включ-
ват в транснационални хорове, ръководени от различни местни професионалисти 
под формата на публични концерти . В 4 от 6-те концерта международният хор е 
съпроводен от камерен оркестър, съставен от музиканти на италианската асоциа-
ция и местни музиканти, a в другите - от местни музиканти.

● Изградена е трайна партньорска мрежа от НПО.

Въздействие 

Културно осъзнаване и изразяване

Всеки от партньорите е формирал хорова група. Всеки хор е разучил музикални-
те произведения от задължителната програма, която включва: Химн на Европа и после-
дователно изпълнение на химните на всички страни участнички на техния национален 
език; по една песен от значим композитор, или народна песен, които да представляват 
отделните народи и оригинална композиция, посветена на европейското гражданство, 
с автор Мария Сасо; 

Партньорският обмен дава възможност на участниците да научат повече за исто-
рията, географията, изкуството, музиката, религията и обществения живот на страната 
домакин.

Социални и граждански компетенции

Проектът засяга две паралелни проблемни области от обществен характер: от една 
страна, междукултурният диалог с малцинствени и имигрантски групи и тяхната социална 
интеграция, и от друга - обмен на опит и методологии, придобити в процеса на неформал-
но обучение на възрастни. Във връзка с обявяването на 2011 г. за „Европейска година на 
доброволчеството“, проектът си е поставил за цел да изгради връзка между образователни 
институции и доброволчески организации за ефективно сътрудничество в областта на ин-
теграционните политики. 

1. Работни ателиета, включващи различни специалисти в областта на изкуствата 
и интегрирани групи от различни етноси и социален статус, от двата пола и от различни 
възрасти. 

2. Тематични дискусии и семинари. 
3. Включване на участниците в курсове по езици и компютърна грамотност, както за 

развитие на комуникационните умения, така и за повишаване възможностите на обучаеми-
те при търсене и намиране на работа и по-успешно включване в обществото. 

4. Сътрудничеството с неправителствени организации и доброволчески групи при 
организиране и провеждане на публични събития, семинари и концерти, също допринесе 
за изграждане на социални и граждански компетенции. 

Комуникации на чужд език

1. Английският е избран като общ език за комуникации между партньорите: интер-
нет, размяна на публикации и материали за включване в проектния уеб сайт. 

2. Английският е и общоприетият език за общуване по време на партньорски визити, 
съвместни работни ателиета, концерти и др. При всяка от мобилностите, партньорите разу-
чават и използват набор от фрази и думи на езика на страната домакин. 

3130

Да насърчим виртуалното европейско сътрудничествоПартньорства за познание



Име на проекта:  Интерактивна визуална 

 грамотност

Проект No: 2012-1-GR1-GRU06-10487 6
Дейност: Партньорства за познание
Име на българската институция: Регионална библиотека „Пенчо Славейков“,
  гр. Варна

Представяне на паневритмията: здраве, творчество и социалност с българската 
система за рекреация

Описание на проекта 

NTVIS въвежда концепцията „Интерактивна визуална компетентност и визуална 
грамотност“, обединяваща младежите и възрастните хора да си сътрудничат в обща рам-
ка и по този начин да се насърчи създаването на ново учебно съдържание между поколе-
нията. NTVIS идентифицира два съществуващи дефицита в обучението:

1. Липса на организирано обучение и дейности, насърчаващи визуалната компе-
тентност между поколенията.

2. Липса на квалифицирани преподаватели с умения за работа с различните по-
коления в областта на визуалната компетентност, които да помогнат за преодоляване на 
пропастта между поколенията и да предотвратят риска от социално изключване.

Постижения 

● Преодоляване на различието във визуалната грамотност и комуникационните 
компетенции на младежите и възрастните чрез създаване на цифрово мултиме-
дийно съдържание;

● Обучение на библиотечни специалисти и специалисти, работещи в неправител-
ствени организации за предлагане на нови услуги на гражданите чрез програми, 
свързани с интерактивната визуална компетентност;

● Създаване на партньорства на базата на нови учебни програми за ограмотяване 
за граждани, неправителствени организации, библиотеки и частни обучители;

● Описаните от различните партньори примери за изграждане на такива методи 
са публикувани на фейсбук страницата на партньорството (https://www.facebook.
com/NTVIS) и показват различни аспекти от работата на всяка една организация - 
участник. Тези примери позволяват на членовете на партньорството, а също така 
и на всички други потребители на мрежата, заинтересовани от услугите, да се 
запознаят с описаните добри практики в различните страни.

Въздействие

● Изграждане и внедряване на платформа за дистанционно обучение, базирана на 
Web 2.0 - Transgenerational NTVIS Authoring & Repository Tool e-Senior;

● Описаните от различните партньори ключови обучения (общо 30) във фейсбук 
страницата на партньорството насърчават квалификационните дейности;

● Изработване на учебни планове и материали, включващи видеоинструкция за въ-
веждане на интерактивната визуална компетентност в обучението и дейности за 
работа в мрежа за възрастни и младежи, за да се избегне риск от социално изключ-
ване и да се насърчи обучението през целия живот;

● Вдъхновяване към обмен на знания между поколенията и предаване на личен со-
циокултурен поглед.

Партньорства за познание Интерактивна визуална  грамотност
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Проекти за възрастни доброволци



Име на проекта:  Доброволчество 
 в социалните услуги

Номер на проект: 2009-1-АТ1-GRU14-01892
Дейност: Проекти за възрастни доброволци
Име на българската институция:  Български червен кръст (БЧК), гр. София

Описание на проект 

Проектът дава възможност на възрастни доброволци, ангажирани в предоставяне-
то на социални услуги, съответно в Австрийския червен кръст и Българския червен кръст, 
да участват в програма за взаимен обмен. Една от основните цели е осъществяването на 
обмен на опит в социалната сфера между възрастни доброволци за запознаване с различ-
ните социални услуги на хора от уязвими социални групи, съответно в Австрия и България.

Постижения 

● Активно сътрудничество между партниращите организации с цел обмяна на опит 
и добри практики; 

● Предоставяне на възможност на всяка от организациите да развие нови области 
на доброволческа дейност в социалните услуги за възрастни доброволци, насоче-
ни към засилване на техните стратегии за работа, както и застъпничество на актив-
ното остаряване;

● Повишаване на нивото на осведоменост за „европейско измерение“ в дейността 
на възрастните, доброволците, както и в ежедневната работа на партньорските 
организации.

Въздействие 

В изпълнението на проекта четирима доброволци в рамките на социалните услу-
ги на Българския червен кръст работят като доброволци в Австрия в продължение на три 
седмици. Те са имали възможност да участват в най-различни дейности, като например по-
сещение на възрастни хора, помощ за семейства на мигранти или подпомагащи дейности с 
кръводаряване. Едновременно с това са споделяли опит с други австрийски доброволци и 
членове на персонала. От друга страна, четирима доброволци от Австрия са посетили Бъл-
гарския червен Кръст, като са участвали в подпомагане на хората с увреждания в местната 
жп гара, подкрепа на персонала на социална кухня, споделяйки своя опит.

Доброволчество в социалните услугиПроекти за възрастни доброволци
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Описание на проект 

Проектът е реализиран съвместно с италианската организация “Associazione Study 
Center City of Foligno” и е съсредоточен върху активното участие на възрастни доброволци 
(над 50 години) в инициативи за утвърждаване на принципите на устойчивото развитие сред 
обществеността в два европейски града: Ловеч, България, и Фолиньо, Италия. Застаряващото 
население е една от най-значителните промени в европейските общества и същевременно е 
един от най-сериозните проблеми за семействата, правителствата и общностите. Перспекти-
вите за достигане на дълбока старост за възрастните хора към настоящия момент са по-до-
бри от всякога, поради което обществата трябва спешно да развият механизми, стратегии и 
политики, за да поставят основите на един достоен процес на остаряване за всеки. Основите 
на този процес се градят върху възможността за участие на възрастните хора в обществения 
живот, споделяне на техния опит и утвърждаване на солидарността между поколенията.

Постижения 

● Подобряване достъпа до и качеството на мобилност на възрастните граждани, кои-
то участват в неформалното образование за възрастни. 

● Увеличаване на сътрудничеството между двете организации партньори, посред-
ством подкрепа по отношение на неформалното образование за възрастни и обра-
зованието в областта на биологичното разнообразие.

● Изграждане на трайни партньорски отношения с цел повишаване интереса на мест-
ните институции за възрастни доброволци (други неправителствени организации, 
местни власти и други обществени и частни структури).

Въздействие 

В рамките на проекта е направен обмен на 
шестима български и шестима италиански добро-
волци на възраст над 50 години. Разпределени в 
две групи, те са осъществили дейности, свързани с 
опазване на биологичното разнообразие и разпрос-
транение на информация, отнасяща се до начините 
на използване на билките в различни области на жи-
вота: медицина, козметика, кулинария и др.

 ПРОЕКТ „ВЪЗРАСТНИ БИЛКАРИ“

Триседмична доброволческа служба за хора на възраст 50+ в Италия. Всички 
разходи са покрити по Програма „Грюндвиг“ на Европейската комисия. Повече 

информация можете да получите на тел. 068 603 834, 0885 02 61 51,
office@ecomission21.com и www.ecomission21.com

до 28 декември 2011г.

Сдружение „Екомисия 21 век“, гр. Ловеч, кв. Вароша ул. Георги Бенковски 1,
Младежки център (къщата в двора на ЦДГ „Мария Сиркова“)

Възрастни билкари

Име на проекта:  Възрастни билкари

Номер на проект: 2011-1-BG1-GRU14-05165
Дейност: Проекти за възрастни доброволци
Име на българската институция:  Сдружение „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“, гр. Ловеч

Проекти за възрастни доброволци

3938 Да открием заедно тайната на билките



Описание на проект 

Проект „Развитие на опита и уменията“ (DESK) е проект за обмен на дванайсет до-
броволци в рамките на 24 месеца, между две неправителствени организации от Велико-
британия и България. Dacorum CVS, Великобритания, и Сдружение „Знам и Мога”, България, 
са активни в подпомагането на хората към подобряването на качеството им на живот чрез 
възможностите на учене през целия живот.

Работната програма се фокусира върху общностното развитие. Доброволците ра-
ботят заедно с наетите лица и с местни доброволци, за да обогатят работния процес, да 
направят сравнение между практиките в двете държави и да добият нови знания от прие-
мащите организации.

Постижения 

● Чрез своето участие в проекта доброволците повишават своята увереност и моти-
вация, знания и умения, езикови способности.

● Проектът цели: 
● Да се стимулира създаването на европейско общество, в което са активни всички 

възрастови групи, чрез предоставяне на възможност на възрастни граждани да 
осъществят значителен принос към развитие на местното общество;

● Да се трансферират умения и знания, свързани с гражданското общество между 
Великобритания и България;

● Да се разшири участието на възрастни хора в обучението за възрастни, чрез из-
граждане на увереност и мотивация, чрез примера, който дава този проект (да-
вайки възможност на възрастните доброволци да предлагат нови идеи за работни 
методи и обучение);

● Изграждане на транснационални връзки между партньорите, създаване на дълго-
трайна връзка и сътрудничество между партньорите, чрез стимулиране обмена на 
опит, знания и добри практики;

● Създаване на европейско общество, което работи при всички възрастови групи, 
чрез предоставяне на възможност на възрастните граждани да направят значите-
лен принос към развитието на местната общност;

● Стимулиране участието на възрастните хора в образованието за възрастни, чрез 
изграждане на увереност и мотивация по време на проекта;

● Предоставяне на възможност за достъп на 
групите в неравностойно положение, чрез 
ролеви модел и нови идеи от по-възрастните 
доброволци

Въздействие 

Качеството на проекта е контролирано с помощта на два доклада – междинен и 
краен, а публичността е осигурена посредством електронни съобщения, бюлетини, ин-
тернет статии и други публикации, представящи неговите цели и дейности. В рамките 
на проекта, е направен обмен на шестима доброволци от България и шестима от Вели-
кобритания, с цел подобряването на доверието и качеството на живот чрез обучение и 
възможностите, които предоставя. Подобряване на качеството и увеличаване на обема 
на сътрудничеството между организациите, включени в образование за възрастни в цяла 
Европа. Помощ за хората от уязвимите социални групи и в маргинален социален кон-
текст, по-специално по-възрастните хора и тези, които са напуснали училище, без да по-
лучат основна квалификация, за да имбъдат предоставени алтернативни възможности за 
достъп до образование за възрастни.

Развиване на умения и опитПроекти за възрастни доброволци

Име на проекта:  Развиване на умения и опит

Номер на проект:2012-1-GB2-GRU14-08583 2
Дейност: Проекти за възрастни доброволци
Име на българската институция:  Сдружение „Знам и Мога” гр. София
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Работни ателиета



Постижения

● Предоставена е възможност на родители и специалисти от гр. Велико Търново да 
посетят работното ателие и да се запознаят с неговите идеи

● Публикации;
● Интервюта на водещите обучители, с цел разпространение на ползата от внедря-

ването на подобни програми за работа с деца и родители в детските градини и 
началните училища. 

● Статии и видеофилми;
● Книгата „Детски умения за родители”.

Въздействие 

Посредством работното ателие участниците са получили информация и знания за 
успешни програми за работа с деца от 3 до 12 години с поведенчески и емоционални про-
блеми. Придобити са умения за конструктивна комуникация. Придобити са практически 
умения и знания за фокусирани към решение подходи при решаване на трудности, свърза-
ни с поведенчески и емоционални проблеми при деца от 3 до 12 години;  

Обменен е опит, разработени са собствени идеи относно прилагането на програми-
те в личните професионални практики по места;

Създадени са условия за доразвиване на програмите, съобразно опита на различ-
ните участници в ателието. Участниците са придобили увереност в своите професионални 
знания, умения и компетенции при работа с проблемни деца.

Описание на проект 

Проектът е насочен към специалисти - психолози, педагози от детски градини и 
начални училища, социални работници, родители на деца с поведенчески и емоционални 
трудности на възраст от 3 до 12 години, родители, представители на родителски организа-
ции към начални училища и детски градини.

Участие в работното ателие са взели хора от различни европейски държави. Във 
всяка една от тях съществуват определени практики, използвани от психолози, педагози, 
социални работници и родители, които се нуждаят от осъвременяване, както и от въвеж-
дането на нови. 

По време на работното ателие, участниците ежедневно са се сблъсквали с характер-
ните трудности в поведението на децата на възраст от 3 до 12 години и с невъзможността 
да приложат адекватни мерки за преодоляването им.

Работното ателие е предоставило уникална възможност за обмяна на опит между 
специалисти със сродни професионални проблеми и цели.

Обучение на психолози, педагози, социални работници и родителиРаботни ателиета

Име на проекта: Обучение на психолози, педагози, 
 социални работници и родители 
 в нови методи по превенция на 
 поведенчески и емоционални 
 проблеми при деца на възраст 
 от 3 до 12 години

Номер на проект: 2009-1-BG1-GRU13-01773
Дейност: Работни ателиета
 Име на българската институция:  Училищно настоятелство при целодневна 
 детска градина „Здравец“, гр. Велико Търново

4544



Описание на проект 

Работното ателие на тема „Обучение на хора с редки болести за личностно из-
растване, търсене на работа и успешно представяне пред работодател” е проведено в 
град Велико Търново в периода от 22.07.2011 г. до 28.07.2011 г. Проведено е обучение по 
програма „Ретийминг за личностно развитие и целеполагане“. Това е тренинг – обучение 
за стимулиране на себеувереност и взаимопомощ сред хората с редки болести по време 
на търсене на заетост. То включва изучаване на печеливши комуникативни техники, изу-
чаване на основните акценти на асертивно, агресивно и неасертивно поведение. Разви-
вани са уменията за търсене на източници на трудова заетост и изграждане на мрежа от 
контакти. Обучението включва подготовка на документи за кандидатстване за работа /
автобиография, мотивационно писмо, заявление за работа/. 

Проведено е обучение по подготовка за интервю с работодател – заучаване на пе-
челивши въпроси и отговори по време на интервю за намиране на заетост. Представени 
са техники за поведение по време на интервю.

Постижения 

● Обучение по програма „Ретийминг за личностно развитие и целеполагане“.

● Тренинг – обучение за стимулиране на себеувереност и взаимопомощ сред хо-
рата с редки болести по време на търсене на заетост.

● Изучаване на печеливши комуникативни техники. Изучаване на основните ак-
центи на асертивно, агресивно и неасертивно поведение. Умения за търсене на 
източници на трудова заетост и изграждане на мрежа от контакти.

● Обучение по подготовка на документи за кандидатстване за работа /автобиогра-
фия, мотивационно писмо, заявление за работа/.

● Обучение по подготовка за интервю с работодател – заучаване на печеливши 
въпроси и отговори по време на интервю за намиране на заетост. Поведение по 
време на интервюто.

● Попълване на методики за изследване на заложби, наклонности, способности, 
качества на личността. 

● Тестване за изработване на лични професионални профили на участниците.

Въздействие 

След участието си в работното ателие участниците са повишили личната си са-
мооценка и мотивацията си за намиране на подходящата за тях трудова заетост. Всеки 
от тях е разработил конкретен личен план за търсене или създаване на професионална 
ангажираност,поставяйки си конкретни цели за намиране на подходяща работа. Всеки 
от тях е получил подробен личен професионален профил с препоръки за подходящата 
лично за тях работа. 

По време на работното ателие участниците са надградили уменията си за разра-
ботване на необходимата документация за кандидатстване за работа.

Име на проекта:  Обучение на хора с редки 
 болести за личностно 
 израстване, търсене на работа и  
 успешно представяне пред 
 работодател
Номер на проект: 2010-1-BG1-GRU13-03131
Дейност: Работни ателиета
Име на българската институция: „ПАМ Студио“ ЕООД, гр. Велико Търново
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Обучение на възрастни със сензорни увреждания за устойчив и екологичен начин на живот
Работни ателиета

Въздействие:

Улеснен е достъпът до информация за промените в климата и организирането на 
устойчиво екологично ежедневие за възрастни със сензорни увреждания. Придобити са 
нови умения за организиране на устойчиви еко практики у дома от страна на възрастните 
обучаеми. Осъзната е важността на енергийната ефективност и е съпреживяна чрез учас-
тие в ателие за рециклиране, както и посещение в екоферма, които имат силно въздействие 
по отношение намаляването на личния въглероден отпечатък. Предоставена е възможност 
за междукултурно опознаване, разчупване на стереотипи, насърчаване на толерантността 
и многообразието в Европа. Участниците са получили възможност за практикуване и усъ-
вършенстване на комуникационни умения на чужд език и в непозната среда за лица със 
сензорни увреждания.

4948

Описание на проект 

Работното ателие „ECO TRAIN“ е обучение за възрастни хора със сензорни уврежда-
ния на тема устойчив и екологичен начин на живот.

Обучението е представило едноседмична интерактивна семинарна програма с тео-
ретична и практическа част, съобразена с образователната потребност на възрастни хора 
със сензорни увреждания. В него са взели участие 23 души - представители на Кипър, Ита-
лия, Литва, Великобритания, Турция, Румъния, Полша, Унгария и Хърватия на възраст меж-
ду 20 и 63 години, извън системата на формалното образование, със сензорни увреждания, 
както и техните асистенти, с минимален или никакъв опит в областта на устойчивите прак-
тики и опазване на околната среда.

„ECO TRAIN“ се проведе в края на април и началото на май (28.04.2012г. - 06.05.2012г.) 
в България, местността Беклемето (на около 20 км. от Троян).

Основната цел на семинара бе постигането на позитивна промяна в нагласите и от-
ношението на обучаемите със специални потребности към природата и заобикалящата ги 
околна среда, както и придобиване на навици за устойчиво ежедневие и намаляване на 
„личния въглероден отпечатък“.

Постижения 

Работното ателие е предоставило следните възможности на участниците:
● междукултурен обмен с хора със сензорни увреждания;
● разчупване на стереотипите между двете групи участници;
● насърчаване на толерантността и многообразието в Европа;
● предоставяне на информация за промените в климата и организирането на устойчиво 

екологично ежедневие;
● повишаване информираността и активността на обучаемите;
● популяризиране на вече утвърдени екологични практики;
● мотивиране на отговорното поведение на участниците за опазване на околната среда.

Име на проекта:  Обучение на възрастни със  
 сензорни увреждания 
 за устойчив и екологичен 
 начин на живот
Номер на проект: 2011-1-BG1-GRU13-05068
Дейност: Работни ателиета
Име на българската институция:  Сдружение “Възможности без граници”



Работилница за семейни отношения

Описание на проект 

Ателието е посветено на тема със сериозно социално значение и особена важност 
в днешно време - постоянно появяващата се в медиите информация за деца и младежи, 
извършващи престъпления и/или ставащи жертва на насилие и агресия. Програмата на 
ателието съдържа два компонента: информационен и практически. Първият представя те-
оретичната рамка на американския психиатър Томас Харис, обясняваща различни пробле-
ми в семейните отношения и общуването. Паралелно с това се представят арт инструменти 
и техники за самопомагане. 

Програмата включва следните теми: 

1. Въведение в общуването: представяне модела на Т. Харис «Възрастен – Дете – Ро-
дител» и възможните проблеми в семейната комуникация, 

2. Управление на емоциите: познаваме ли и можем ли да управляваме собствените 
си емоции? Как проекциите изкривяват общуването. 

3. Семейният оркестър и ролите в него. Порасналите деца и как се променя тяхното 
участие. 

4. Тангото в отношенията: доверието на различните нива - както между партньорите, 
така и между родителите и детето. 

5. Анализ на собствените модели на поведение и изграждане на нови такива. 
6/ Самооценка – галерия „Моето семейство”. 

В рамките на шест дни, в интерактивна програма участниците се запознават с мо-
дел на общуване, който да скъси дистанцията между поколенията, да подобри общуването 
и доверието във връзката родител – дете, която е базата за развитие на отношението и 
поведението на детето към външния свят. Моделът е не просто вариант за прекарване на 
свободното време, а начин да бъде насърчена проактивността на родителите за подобря-
ване на отношенията с техните деца. Паралелно с това участниците имат възможност да се 
запознаят с местната култура и занаятчийски работилници.

Постижения 

 Резултати (особено по отношение на резултатите от обучението на участниците): 

● повишена информираността на участниците относно ролята на отношенията и 
емоциите в семейството и как те се отразяват на детето;

● развиване на умения за справяне с конфликтни ситуации и даване на участниците 
на инструменти за самопомагане и помагане на собствените деца;

● повишаване на себеувереността на участниците, особено по отношение на емо-
ционалната им интелигентност;

● подобряване на чуждоезиковите умения;

● изграждане на толерантност и контактност в резултат на мултикултурната среда, 
в която е работено.

Въздействие 

Проектът е позволил да се увеличат контактите и да се създаде мрежа с други ро-
дителски асоциации и неправителствени организации, помагащи на семейства и младежи 
с диагностицирани проблеми. Освен това, контактите с партньорите са се развили и обога-
тили в процеса на изпълнение на новите задачи, поставени в проекта.

Име на проекта:  Работилница за семейни 
 отношения

Номер на проект: 2012-1-BG1-GRU13-07091
Дейност: Работни ателиета
Име на българската институция:  Фондация „Опън Спейс”, гр. София

5150

Работни ателиета



Описание на проект 

Работното ателие „Красотата на Долината на розите през фотообектива“ е проведе-
но в Община Казанлък с цел участниците да се докоснат до неповторимата природа и кул-
турно наследство на Долината на розите. Целта е била участниците да бъдат мотивирани 
за личностно развитие и реализация в област, в която с навлизането на новите технологии, 
хората могат по-лесно и иновативно да изразят своите творчески умения.

Постижения 

● Подобряване на достъпа до знания и умения за работа с фотографски продукти 
и програми на възрастни обучаеми чрез организиране на теоретични и практи-
чески занятия;

● Повишена мотивация за личностна изява и реализация в областта на художестве-
ната фотография чрез практическо прилагане на наученото и участие в конкурс;

● Популяризиране на културното наследство на Долината на розите чрез запозна-
ване с историята и организиране на посещения на културно-исторически обекти.

Въздействие 

Благодарение на участието си в работното ателие, участниците са повишили своите 
знания и умения, свързани с основните правила, техники и стилове във фотографията и 
дигиталната обработка на снимки. Подобрили са уменията си за представяне на интересни 
теми чрез средствата на фотографията – художествена и репортажна. Повишена е мотива-
цията на участниците за личностна и творческа реализация чрез превръщане на хобито им 
във втора професия. Подобрени са комуникативните умения и уменията за работа в раз-
лични ситуации.

Име на проекта:  Красотата на Долината 
 на розите през фотообектива

Номер на проект:2012-1-BG1-GRU13-07101
Дейност: Работни ателиета
Име на българската институция:  Сдружение с нестопанска цел
  „ В долината на розите” гр. Казанлък
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Ролята на Националната агенция
Центърът за развитие на човешките ресурси е Национал-

ната агенция за България по Програма „Учене през целия живот” 
(2007-2013).

Националната агенция играе важна роля в практическото из-
пълнение на Програмата, като администрира децентрализираните дей-
ности в целия проектен цикъл: 

•	 разпространява информация за дейностите на Програмата; 
•	 приема и регистрира кандидатурите; 
•	 организира селекцията; 
•	 сключва договори с кандидатите, успешно преминали селек-

цията; 
•	 извършва плащанията по договорите; 
•	 извършва мониторинг и консултации на финансираните 

проекти; 
•	 приема отчетите по договорираните проекти;
•	 организира дейностите по разпространение на добър педа-

гогически и проектен опит; 
•	 организира дейности за валоризация и разпространение на 

резултатите от успешни проекти. 

Това издание е финансирано 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.
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