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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 № 02
Дейност 6: Провеждане на обучения на екипа и специалистите на
Сдружение „Свят без граници”
Цел на дейността: Изграждане на капацитет на
Сдружението за въвеждане на разработените
иновационни модели за социално включване
Проведоха се две обучения- въвеждащо и
надграждащо обучение. Обученията бяха
проведени от обучителите Теодора Колева и
Крис Моулд, представители на партниращите
организации.
Мотивационното въвеждащо обучение включваше
теми като добро управление на проекта, екипна
работа, екипно взаимодействие, преодоляване
на конфликти, как да си направим план-стратегия за работа, техники за
комуникации и изграждане на доверие, насърчаване на доброволческите
дейности и включването на уязвими групи в процесите на планиране на
местното развитие.
Надграждащото обучение беше своеобразва супервизия и беше базирано
на придобития до момента опит и търсенето на подобрения в управлението
и сработването на екипа.
Дейност 3: Проучване и анализ на събраната информация и
разработване на модел за работа с целевата група
Цел на дейността: Разработване на база данни от идентифицирани добри
практики и разработване на интрументариум за подобряване на работата
с целевата група
Беше сформиран екип от трима Експерт Проучване (по един от всяка
организация), които описаха и анализираха проучените добри практики
– какво правим, проблеми и постижения, какво работи добре и какво
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.

не работи добре, какви са специфичните въздействия в различните
възрастови и социални групи, идентифициране на иновационните модели
на социално включване, които да бъдат адаптирани и валидирани от
Сдружение «Свят без граници».
На базата на извършения анализ се разработи модел за работа с целевата
група, който беше представен на среща със заинтересованите страни.
Дейност 4: Популяризиране на добрите практики на партньорите
Цел на дейността: Мотивиране
на
заинтересованите
страни
за подкрепа и включване при
трансферирането
на
добрите
практики
Основните изводи от анализа и
разработения модел за работа с
целевата група бяха представени
на среща със заинтересованите
страни и НПО-та, ангажирани с
работа с уязвими групи, както и с
фокус върху Ромската общност.
Беше разработен сайт на проекта: http://romainclusion.org, където
се отразява изпълнението на проекта, представят се организациите
партньори и техния опит, както и качени информационните материали по
проекта.
7. Адаптиране и валидиране на идентифицираните иновационни
модели на социално включване
Цел на дейността: Провеждане на
комплексен подход за апробиране на
иновационни модели за социално включване
Сдружение „Свят без граници” осъществява
практическата работа на терен, а
партньорите
по
проекта
оказаха
консултантска помощ. В рамките на 5
месеца ще се работи за въвеждане на
идентифицираните иновационни модели
на работа.

