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Име на проекта
Empowerment - learning processes to promote solidarity
Водеща организация
kifas non-profit GmbH, institute of the catholic workers movement for training and applied
social ethics
Данни за контакт
Име: Bernhard Eder
Роля на организацията: координираща организация
Телефонен номер: 0049 (0) 9972 941485
Email: bernhard.eder@kifas.org
Европейски Мениджмънт Център ООД
Данни за контакт
Име: Tanya Gebova
Роля на организацията: мениджър проекти
Телефонен номер: 00359 2 944 47 58
Email: Tanya.gebova@emcbg.eu

Кратко резюме
Проектът се отнася за някои от актуалните тенденции на социалното изключване,
безсилие, липсва на солидарност, различията между поколенията – тенденции, които
засягат цяла Европа. Процесът на икономическата глобализация оставя много
граждани на европейски страни с впечатлението, че са изложени на мощни и едва ли
непреодолими структури и процедури. Това впечатление се подсилва от
неотдавнашната икономическа и финансова криза.
Проектът
Увеличаването на социалната пропаст в Европа води до ерозия на солидарността.
Повишаване на практическата значимост на стойността "солидарност" е
предизвикателство и шанс за Европа.

Информация за проекта
Координираща организация: kifas non-profit GmbH, institute of the catholic workers
movement for training and applied social ethics
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Страни, включени в проекта
Германия, България, Чехия, Италия, Австрия, Белгия
Продължителност
2 години – 2010 – 2012
Обосновка за необходимостта от този проект
Цели
Увеличаване на социалната пропаст в Европа води до ерозия на солидарността.
Въпреки че Европа е един от най-богатите региони на света, броят на бедните хора се
увеличава. Въпреки високото ниво на системите за социална защита, в сравнение с
други страни в света, 79 милиона души в Европейския съюз живеят под линията на
бедността, определени като 60% от средния доход на страната им. Бедността не
засяга всички хора еднакво. Например децата, младите хора, възрастните граждани и
мигрантите са силно засегнати.
Увеличаване на практическо значение от ценностното понятие "солидарност" е
предизвикателство и шанс за Европа. Образованието за възрастни е в състояние да
даде значителен принос в негова подкрепа. Обучителните процеси са възможност за
насърчаване на солидарността и са ключова стратегия за преодоляване на пасивното
поведение. Основната цел е да се провери наличните възможности за обучение,
промотиращи солидарността и делегирането на права и установяването на нови
дидактически концепции.
Целеви групи
- Преподаватели на възрастни, които организират стойностно и социално ориентирани
курсове и обучения.
- Професионалисти и доброволци в неправителствени организации, които организират
дейности , насърчаващи солидарността
- Възрастни обучаеми
- Младежи
Партньорската мрежа се състои от доставчици на образование за възрастни и
неправителствени организации.
Дейности
- Проектни срещи – Австрия, България, Чехия, Италия
- Учебни визити, организирани от различните организации-домакини на
проектните срещи
- Семинари по време на международните срещи
Използвани материали и инструменти
- презентации
- yahoo-група
- брошури
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Оценка
В рамките на проекта бяха приложени форми за оценка както за осигуряване на
качеството, така и за оказване на контрол върху него. При всяка проектна среща бяха
провеждани оценъчна сесия по средата на срещата и такава в края й.
Като методи на оценка по време на сесиите може да споменем както писмени анкети,
така и последващи рефлекционни оценки от страна на всички участници.
Освен това към края на проектния период в рамките на последната проектна среща
беше направена оценка на концепцията и постигането на целите. Оценени бяха
отделните международни срещи, както и самия проект като такъв.
Какво може да бъде оценено като положително и с какви трудности се е
срещнало партньорството по време на работата си?Резултати от оценката
Може да се обобщи, че предварително поставените цели бяха изпълнени в рамките на
проектните срещи изцяло, а в рамките на целия проект почти изцяло (87%).
Обратната връзка от участниците в проектните срещи и в крайната анкета показват, че
е постигнат непрекъснат траен напредък по отношение на наученото в рамките на
проектните дейности. На последната среща участниците определиха степента на
наученото от тях, груповия климат и организационните условия като много добри.
Само дидактическата и методическа част на проектните срещи не беше оценена
твърде високо.
Като особено полезен беше определен ноу-хау трансферът между партньорските
организации в сравнение с подобни проекти и международни срещи, защото беше
обменен опит и информация за много добри практики.

Какво научихме
Участието на представители на различни възрастови групи както в срещите, така и в
учебните визити допринесе много за подобряване на диалога помежду им и
осъзнаване на необходимостта от солидарно отношение към проблемите на
съвременното общество и решимостта за активно участие в политическите, социални и
икономически решения.

Продукти
- Брошура
- Презентации
- Протоколи
- yahoo-група
Финансиране
Програма „Учене през целия живот”, Грундвиг, партньорства за познание
Устойчивост

Резултат от проекта – идея за нов проект на тема „Социална икономика”
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