ПРОЕКТ
МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ОБЩНОСТТА
БЮЛЕТИН 1

ПАРТНЬОРСТВО
Консорциумът се състои от 7 партньора, организации с
различна големина, характеристики и специализация:








KCZIA (Полша)
MC2020 (Испания)
In Progress (Италия)
LAG (Германия)
БИМЕК (България)
LABSTEM (Гърция)
ULBS (Romania)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския Съюз. Подкрепата на Европейската
комисия
за
изготвянето
на
настоящата
публикация
не
представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията или Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – национална агенция на Еразъм+ в Полша за всяка
употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

ПРОЕКТЪТ

THE PROJECT
МОДЕЛ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЛИДЕРИ
НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ—РОЛЯТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩНОСТТА.

Вторият — Модули за обучение и учебен комплект — ще се фокусира върху предоставянето на
специфично обучение за местните лидери в общността.

Проектът за местни лидери на общността се
осъществява в рамките на програма Еразъм +.
Темата на този проект е сътрудничеството между опитни лидери на общности и възможните
бъдещи лидери, като се акцентира върху необходимостта от преосмисляне и признаване на
ролята на възрастните хора и техния ключов
принос към местните общности.

ИП1. Наръчник и ръководство: Как да бъдеш лидер на местната общност.

Основната цел на проекта е насърчаването на
развитието на общността чрез увеличаване на
броя на добре подготвените местни лидери
сред хората на възраст над 50 години. За да
постигнем целта си, ще осигурим обучение за
настоящи и потенциални лидери в общността,
фокусирано върху увеличаване на техните знания и умения, ще насърчаваме появата на нови
лидери в общността чрез наставничество и ще
насърчаваме местните лидери на общността да
споделят своят опит, добри практики, както и
активно общуване.
Проектът има две основни целеви групи: от
една страна: настоящи и потенциални лидери
на местните общности; от друга страна: читалища, неправителствени организации, инициативни групи, благотворителни организации, както и
местни, регионални и национални власти.
РЕЗУЛТАТИ
Проектът ще има два продукта. Първият —
Наръчник и ръководство — ще се фокусира
върху това как да бъдеш лидер на местна общност.

Целта на наръчника е да подпомогне хората над
50 години при изпълнение на тяхната специфична
роля на лидери на местната общност: изграждане
на връзки между хората и институциите, укрепване на доверието в местната общност и ефективна
работа за благото на местната общност.
Той ще се състои от две части. Първата ще включва информация относно ролята на лидерите в
развитието на местната общност, описание на
метода на наставничество между местните лидери, добри практики в организирането на този вид
наставничество, резултати от проучвания, както и
други ключови ресурси. Втората ще бъде фокусирана върху препоръки за НПО и други институции, работещи на местно ниво, как да прилагат
предложения модел на наставничество.
ИП2. Модули за обучение и учебен комплект:
Обучение за лидери на местната общност.
Учебният комплект ще се състои от въведение,
няколко независими модула за обучение, материали за обучителя, примери за добри практики и
други полезни ресурси, както и предложение за
оценка на обучението. Обучителните модули ще
бъдат проектирани така, че да се използват като
учебници, пътеводители за самостоятелно учене,
Листовки и помощни средства за работа.

ЗАЩО НАСТАВНИЧЕСТВО?
Ние считаме, че наставничеството е най-добрият начин да подкрепим опитните лидери в общността
и да насърчим нови лидери. То може да бъде възможност за обмен на знания, идеи и добри практики, като същевременно е източник на мотивация.

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА В КРАКОВ
Първата среща по проекта Местни лидери на общността се проведе в Краков, Полша на 12 декември
2019 година. Срещата беше организирана от Krakowskie Centrum Zarzadzania i Administracji Sp. z o.o.
(KCZIA) - координатор на проекта.

ПЪРВА ПРОЕКТНА СРЕЩА

ОРГАНИЗАЦИЯ-ДОМАКИН

Срещата започна с презентация на всички партньори. Всеки участник представи своята организация, като акцентира върху аспектите, които
добавят стойност за новия проект. Координаторът представи самия проект, разясни целите,
очакваните резултати, плановете за изпълнение, координация и управление на проекта,
след което предложи Пътната карта на проекта,
както и на Комуникационния план. След това
партньорите работиха в групи, за да обсъдят
развитието на интелектуалните продукти.

Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Sp. z
o.o. (KCZIA) е малка организация, основана в Полша през 1999 г. с две основни области на експертно познание: 1. предоставяне на консултантски и
аутсорсинг услуги, насочени към специализирани
нужди на бизнеса; 2. услуги в областта на образованието за възрастни, което включва Център за
обучение на възрастни, както и Краковски център
за усъвършенстване на образователните кадри.

Във втората половина на работната среща
KCZIA представи плановете за координация и
управление на проекта. Партньорът от Испания, MC2020, разясни предложението за план
за разпространение и популяризиране, партньорът от Румъния, ULBS, представи предложението за план за осигуряване на качество. Срещата завърши с кратко резюме от координатора. На всички участници от странитепартньори по проекта бяха раздадени сертификати за участие в срещата.

Срещата на партньорите в проекта се проведе в
офиса на координатора, разположен в центъра на
Краков.

ДА ОПОЗНАЕМ ПРОЕКТА ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ОБЩНОСТТА МАЛКО ПОВЕЧЕ...

Какво е лидерство на
общността?
Процесът на намиране, подкрепа и
насочване на таланта и енергията на другите членове на общността към
постигане на поставените цели.

Защо е важно?
Ефективното лидерство на общността
има съществен принос за местното социално развитие.

Защо възрастни хора?
Окуражаването и подкрепата на възрастните хора
да поемат ролята на общностни лидери е добър начин за продължаване на активната им дейност.

Нашите уеб страница и фейсбук профил ще
бъдат достъпни скоро.

