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Проект „Заедно можем повече. Компетентност и модели
за социално включване на уязвими етнически общности с фокус върху
ромите”

Европейски съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски социален фонд

БЮЛЕТИН № 01
Дейност № 2 Посещения на място за проучване опита на трите
партньора
Цел на дейността: Проучване опита на организациите партньори
и мотивиране на екипите и специалистите за прилагане на
идентифицираните добри практики
Проведоха се три посещения на място:
Проучване опита на ФСПВ
Работната визита беше в рамките на 2 дни.
Десет представители на Сдружение „Свят без
граници посетиха през месец Декември 2013г.
2 от наблюдаваните жилища, управлявани от
Фондация
организацията. В жилищата са настанени млади
за социална
промяна и
хора, напуснали социални институции. Целевата
включване
група има характеристиките на рисковите
общности с прилежащите им множественост на
маргинализиращите
фактори. Запознаха се с методологията
на работа на ФСПВ и местните екипи.

ФСПВ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение«Свят
без граници», гр.Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.

Проучване опита на Тръсел Тръст, Великобритания.
Обменната визита
се проведе през
месец Януари 2014г.
в град Солзбъри,
и град Лондон,
Великобритания,
където се намира
седалището
и основните, базирани в общността проекти за интеграция на
уязвими хора и групи. Българските партньори по проекта посетиха
социален център, базиран в общността, хранителна банка, център за
рециклиране, градина за работа с младежи
с пробации, кафене и благотворителни
магазини, и други проекти за уязвими
групи. В обменната визита участваха
15 представители на българските
партньори (експерти проучване, екипа на
кандидастващата организация и целевата
група).
Запознаване с опита на Сдружение „Свят без граници”
Работната визита беше в рамките на 3 дни
през месец Февруари 2014г. Представители на
партньорските организации – общо 8 души) посетиха
Междупоколенческа къща „Свят без граници”, където
сдружение „Свят без граници” представи опита за работа
с деца в ранна детска възраст. Втория ден от визитата се презентираха
дейностите на Здравно-социалния център в град Стара Загора. През
третия ден се демонстрира теренна
работа и теренна обиколка.

