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БЮЛЕТИН 5

ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШИЯ 
ПОСЛЕДЕН БЮЛЕТИН

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.



 

1.Наръчник и ръководство
 

Как да бъдеш лидер на местната общност .
 

Състои се от две различни части.
Първата включва информация относно

ролята на лидерите в развитието на местната общност,
описание на метода на наставничество между местните

лидери, добри практики за организиране на този вид
менторство, резултати от анкетно проучване, както и

други ключови ресурси. Вторият е насочен към
препоръки за НПО и други институции

работещи на местно ниво, за това как да прилагат
предложения модел на наставничество.

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА



 

2. Модули за обучение и учебен 
комплект 

 
Обучение за лидери на местната общност. 

 
Комплектът за обучение се състои от въведение, няколко

самостоятелни модули за обучение, помощни материали за
за обучители, примери за добри практики и други

полезни ресурси, както и предложения за оценка на 
обучението.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА



 

3. E-Learning обучение
 

Онлайн курс, предназначен за бъдещи лидери, 
ръководители и

други активисти на общността.
 

Курсът се състои от два модула, разделени на
сесии:

1.Ролята на местните лидери в развитието на общността.
2.Наставничество между лидерите на местните общности.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА



Всички тези материали ще 
бъдат

на разположение много скоро
на уебсайта на проекта
на всички езици на 

партньорите,
следете за това!

 
http://local-community-leaders.eu/results.html

УЕБ СТРАНИЦА НА ПРОЕКТА



Създадохме и група за 
дискусии във Facebook,
присъединете се към нас!

ГРУПА ЗА ДИСКУСИИ



Организираме и
Събития за разпространение 
на резултатите във всички
партньорски държави

(Полша, Испания, Италия,
Гърция, Германия,

Румъния и България),
ако желаете да присъствате

някое от тях, не
се колебайте да се свържете с 

нас!

СЪБИТИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Последвайте ни: 
Local Community Leaders  



И помнете, нашият проект 
свършва, но.... ученето е за 

цял живот.

 
 
 
 

а също и менторството 
между лидерите на 
местната общност!
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