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За кратката си история, Фондация „Смокиня“ успя да постигне много.
2019 година беше за нас изключително успешна и пъстра. Достигнахме до много
младежи, предложихме много алтернативи за развитие и получихме редица
положителни обратни връзки, само малка част от които споделяме с вас в този
каталог на дейностите ни.
За реализацията на много от нашите проекти, преди всичко изказвам
благодарност именно на младите хора, които ни се довериха и избраха Фондация
„Смокиня“ за свой съветник в нелеката задача на преход към професионална
реализация. Изключително съм горд с тези млади хора, възхищавам се на смелостта
им и ги поздравявам за усилията, които полагат да вземат живота си в свои ръце.
Пожелавам на всички, поели по пътя към собствения си успех и за напред
да запазят ентусиазма и куража си!  Екипът на фондация „Смокиня“ ще помогне с
ресурсите си за осъществяването на тази цел.

Тихомир Георгиев,
Директор на Фондация „Смокиня“

2019 накратко

ОБРЪЩЕНИЕ

Живеем в нови времена. Имаме информация за всичко, получаваме услуги,
за които дори не сме и помисляли, че е възможно да съществуват. Всичко и всички
са поместени удобно в алгоритми, в малкия дисплей на нашия смартфон. Хората
ни се струват все по-близки, все по-достижими. Лесно се захранваме с новини и
чудесни примери от живота на известните личности, научваме по непосредствен
начин за техния опит и за техните житейски премеждия. Чуваме, гледаме и четем
вдъхновяващи истории от целия свят. Глобалното земно кълбо е сякаш в шепата ни.
Защо ли тогава се случва да сме все по-объркани, все по-изгубени, все по-трудно да
се ориентираме в света и мислите си?
През 2019 година насочихме цялата си енергия към реализацията на младите
хора и тяхното ориентиране в новия динамичен свят. Предоставихме възможност
за израстване на повече от 100 човека – участници в различните собствени и
партньорски проекти и обучения. Поканихме ги да се срещнат в сигурна, уютна
и подходяща за учене среда със самите себе си. В повече от 20 събития те имаха
възможността да питат, да търсят, да се лутат и да се откриват в нови полета за
реализация. В тези нелеки процеси, съпроводени с типични административни
задачки, ни помагаха тримата ни стажанти. Те дойдоха при нас с големи амбиции,
показаха много знания, но и останаха силно изненадани от айсберга, на който
са избрали да стъпят. Професионалните им умения за работа в екип, лидерство и
самоинициатива значително се повишиха по време на стажовете им. Освен това
местните младежи, тръгнали по пътя на кариерата, обмениха възгледи, ценности и
културни прилики и различия с нашите международни доброволци – участници в
осем амбициозни проекти на Фондацията. Не отсъстваше и помощта на българските
младежи, които пък откриваха в дейностите на „Смокиня“ своя доброволчески
порив – стремеж да видим света като едно по-чисто, по-добро, по-гостоприемно
място за всички нас.
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През 2019 г. затвърдихме старите си
партньорства и набавихме нови такива, за да
продължим да поддържаме високото качество на
нашите дейности. Запазихме интерактивните методи
на работа, учене чрез опитността и въвличането
на участниците в действие. Така достигнахме до
над 400 човека, ангажирани по един или друг
начин в младежката сфера, работещи в подкрепа
на израстването на младите хора и предоставящи
трибуна за изява, за гласност, за видимост на новото
поколение. А то определено има какво да покаже
и какво да сподели. Затова именно ще продължим
и занапред с проектите, ориентирани основно към
успеха на това ново поколение. Защото искаме от
все сърце те да продължат да се развиват, уверено,
с желание за учене на нови неща, търсене на ценен
за тях опит, устремени към целите си, постигащи
мечтите си!
Очаквайте и не пропускайте да се включите
в бъдещите дейности на фондация „Смокиня“.
Останете активни със смисъл и през 2020 г.
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проекти

обмени и
обучения

доброволчество

събития

Гордеем се с всеки
спечелен проект, защото
знаем, че това е ясна
заявка за доверие и
подкрепа в младежкия
сектор. Ние виждаме
бързите резултати, които
постигаме след всеки
отчет на дейнсотите по
тези проекти и вярваме,
че заедно с младите хора,
вървим в правилната
посока към тяхното лично и
професионално равитие.

През 2019 година
усяхме да вдъхновим
и насърчим над 100
младежи да потърсят
ново поле за изява, да
открият потенциала си и
да погледнат на света през
очите на активния човек
- онзи, който се грижи
за себе си и за другите,
който винаги работи със
сърце и душа и който търси
нови възможности за
реализиране на мечтите си.

Доброволчеството не е
просто дейност с кауза.
То е начин на живот и
дълбоко разбиране за
света, такъв какъвто ние
вярваме, че трябва да
бъде. Споделена ценностна
система, основана
на грижата, любовта
и сътрудничеството.
Доброволецът е на мисия в
този свят и ние сме винаги
насреща, за да бъдем
негова подкрепа и упора!

бр.

бр.

бр.

бр.

През 2019 събраха на
едно място икономически,
социални и лични
перспективи.
Бяхме домакини на и
участници в семинари,
бизнес инициативи,
фестивали, разведряващи
срещи и в какви ли още не
преживявания, с всички
наши последователи.
Очакваме с нетърпение
следващите ни срещи!
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iHIGHER – Доброволчество за младежко
включване и заетост
НАЧАЛО:
15-05-2018

КРАЙ:
14-11-2019

Референтен №: 2018-1-BG01-KA125-047803

УЧАСТНИЦИ ОТ: Латвия, България,
Испания
ЕС ФИНАНСИРАНЕ: 16 610.89 EUR

СТАТУС: Реализиран и приключен успешно
ВИД НА ДЕЙНОСТТА: Доброволчески проекти
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ: Образователна
мобилност на младежи

iHIGHER - Доброволчество за младежко включване
и заетост е дългосрочен доброволчески проект,
насочен към високия брой млади хора, които попадат
в категорията на NEET.
В борбата с NEET и безработицата сред младежта
чрез iHIGHER проект постигнахме и насърчихме:
Въздействие върху 2 млади хора с
ограничени
възможности съзнателно да търсят нови посоки за
действие, учене и развитие; Стремеж към превръщането
на идеите им в реални стъпки, които водят до по-добро
самоизразяване, включване и осъзнаване на това, което
трябва да се направи в непосредствена среда; Желание
за по-доброто бъдеще на общностите на местно ниво;
Чувство за инициативност, да бъдат предприемчиви и
креативно настроени, да развият умения и да постигнат
целите си по време на проекта. Създадохме също позадълбочено разбиране за това как работи Европейският
съюз и как неговите ценности могат да се отразят в
ежедневието на младите хора на практика.

общността в София и България и междукултурния обмен
и събития за представяне, споделяне, обсъждане на
реалности от различни страни.
Нашите доброволците прекараха 12 месеца
в София, България, където допринесоха за взаимното
си обучение и развитието на Фондация Смокиня. Те
се развиха и получиха по-добро разбиране за това как
работи местният НПО сектор. Този проект имаше основно
практически фокус.
В
дългосрочен
план
бяха
постигнати
предвидените резултати за нашите доброволци:
Придобиване на нови компетенции; Личностно и
професионално развитие чрез активиране и участие,
като по този начин се повишават възможностите за
заетост; Насърчаване на неформалното обучение и
сътрудничество в международна среда; Подобрено
сътрудничество с нашите партньорски организации и
определяне на области на кариерно развитие до края на
доброволческата служба.

Дейностите, в които доброволците са дали своя
принос, са: Развитие на общността чрез организиране
на събития и срещи с други НПО, местни младежи и
институции; Популяризиране на Еразъм+ и Европейския
корпус за солидарност като възможности за младите хора;
Умения по комуникация и координация на дейности;
Подготовка, изпращане и приключване на последващи
дейности; Лични проекти относно борбите за LGBTQ + в
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OffLINE - от добровлци да се превърнем в
назначени на работа
ВИДЕО:

НАЧАЛО:
04-11-2018

КРАЙ:
03-11-2020

Референтен №: 2018-2-BG01-KA125-048205

УЧАСТНИЦИ ОТ: Латвия, Германия,
Унгария, България
ЕС ФИНАНСИРАНЕ: 34 496.00 EUR

СТАТУС: Реализиран 2019 - текущ до ноем.
2020 - развива се успешно с пандемични
условия
ВИД НА ДЕЙНОСТТА: Доброволчески проекти
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ: Образователна
мобилност на младежи

OffLINE - от добровлци да се превърнем в назначени
на работа е дългосрочен доброволчески проект,
насочен към високия брой млади хора, които попадат
в категорията на NEET.

За да се справим с безработицата, чрез offLINE проект искаме: Овластяване на младите хора с
по-малко възможности, за да поемат пълна отчетност за
собствените си действия, учене и развитие; Насърчаване
на чувството за инициативност и запалване на искрата
на предприемачеството и креативността, така че те
да развият умения и да постигнат цели; Превръщайте
идеите в действия, които биха довели до по-добро
самоизразяване, включване и осъзнаване на това, което
трябва да се направи в непосредствена обстановка
и допринасят за по-доброто бъдеще на общностите.
Чрез този проект бихме искали също така да създадем
практическо разбиране за това как европейските
ценности могат да се отразят в ежедневието на младите
хора

Целите на проекта и методите са в съответствие
с E + KA1 Младеж. Ето защо ибрахме в този проект да
участват четирима младежи, от четири неправителствени
организации, на възраст между 20-30 години, които
са безработни или са изправени пред висок риск от
безработица, които не са ориентирани какво биха искали
да работят или учат, които идват с по-малко възможности,
включително тези, които имат проблемни социални или
културна среда.. Те ще прекарат 12 месеца в София,
където ще допринесат, ще си сътрудничат и ще получат
по-широка перспектива за местния НПО сектор и ще се
учат от различни източници
В дългосрочен план ние предвиждаме следните
резултати за нашите доброволци: Придобиване на нови
компетенции; Личностно и професионално развитие чрез
активиране и участие, като по този начин се повишават
възможностите за заетост; Насърчаване на неформалното
обучение и сътрудничество в международна среда;
Подобрено сътрудничество с нашите партньорски
организации и определяне на области на кариерно
развитие до края на доброволческата им служба.

Този проект насърчава „ученето чрез работа“,
овластяването, обучението и методологията, което
поставя доброволците в центъра и те стават създатели
на собственото си учене и успех. Очаквани резултати:
самоувереност; лидерски умения; опит в младежката
работа; знания за управлението на НПО и много други.
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Entrepreneur Lab - Лаборатория за
предприемачи
ВИДЕО:

НАЧАЛО:
01-01-2019

КРАЙ:
31-10-2019

Референтен №: 2018-3-BG01-KA105-060986

УЧАСТНИЦИ ОТ: Естония, Литва, Полша,
Чехия, Унгария, Хърватия, Италия,
Португалия, Испания, България, Гърция
ЕС ФИНАНСИРАНЕ: 25 505.00 EUR

СТАТУС: Реализиран успешно; отчетен и
приключен
ВИД НА ДЕЙНОСТТА: Младежка мобилност
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ: Образователна
мобилност на младежи и младежки работници

ENTREPRENEUR LAB е 9-дневно международно
обучение, 14-22 май 2019 в с. Равногор, България. В
партньорство с 11 организации от 11 държави - общо
31 участници.
Участниците са младежки работници, младежки
лидери, обучители, ментори, лидери на неправителствени
организации и хора, участващи в управлението на
социалните предприятия. Всеки партньор изразява
своите собствени иновационни потребности в
методологията на обучението по предприемачество.
В рамките на обучението партньорите планират да
приложат методите за „творческо рециклиране“ и
„соматично предприемачество“.
Този проект обръща внимание на нарастващия
проблем с младежката безработица в Европа и задоволява
необходимостта от учене и прилагане на пакет от умения,
необходими за развитие на социално предприятие. Това
даде възможност на младежките работници да действат
уверено и независимо, да се приспособяват успешно
към постоянно променящия се пазар на труда. По време
на обучението бяха разгледани моделите за даване на
обратна връзка - лична и между участниците; различните
стилове на комуникация, предимствата на критичното
мислене в борбата със стереотипизацията.
Целите включват още: Насърчаване на
социалното предприемачество, творческия потенциал
и „работата в мрежа“ като цяло и в работата на

младежките работници чрез „творческото рециклиране“;
Подсигуряване на младежките работници с полезни
инструменти като „творческо рециклиране“ и „соматично
предприемачество“; Фокусиране върху способността за
решаване на проблеми и ситуации в областта на околната
среда по иновативен начин; Прилагане на инструменти
за достигане на по-широка аудитория; Насърчаване на
младите хора да бъдат активни и добре информирани
граждани по въпроси, свързани с устойчивия начин
на живот и повишаване на тяхната предприемаческа
култура.
В дългосрочен план очакваме целевата група
да получи нови разбирания и виждания по екологични и
социални проблеми, да опознае живота чрез „мрежово
мислене“ и да сподели методите в бъдеще с други
съмишленици и връстници. Не на последно място, след
края на обучението, всеки участник в целевата група е
напълно готов да разработи проект, с който да включи
представители на различни уязвими групи чрез социално
предприемачество.
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Home is… е 12-месечен международен проект,
включващ 10 дни обмен на младежи като основна
дейност. Проектът се организира, в партньорство с пет
международни организации.

Home is... / Домът е...

ВИДЕО:

НАЧАЛО:
01-01-2019

КРАЙ:
31-12-2019

Референтен №: 2018-3-BG01-KA105-061207

УЧАСТНИЦИ ОТ: Чехия, Унгария,
Румъния, България, Гърция, Испания.
ЕС ФИНАНСИРАНЕ: 21 750.00 EUR

СТАТУС: Реализиран успешно; отчетен и
приключен
ВИД НА ДЕЙНОСТТА: Младежка мобилност
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ: Образователна
мобилност на младежи

Основната дейност по този проект- младежкият
обмен, се случи юли, 2019, в с. Равногор, България, с
участието на 36 млади хора, от които 6 бяха ръководители
на групи, делегирани от партньорските организации.
Основната тема на проекта беше „Дом” и като цяло
се занимавахме с мобилността и неподвижността на
младите хора.
Има все по-голям интерес към пътуване и
преместване в чужбина за работа и обучение между
младите хора, както и има младежи, които живеят с
по-малко възможности, които са изключени от такива
съвременни течения. И в двете целеви групи има липса
на стабилност и отговорност, страх от ангажираност,
общо чувство на несигурност, което в дългосрочен план
може да причини безработица, тревожност и психични
заболявания. Нашата основна цел беше да подкрепим
младите хора да си поставят ясен хоризонт, да се срещнат
и споделят своя опит, да се учат един от друг и заедно
да намерят възможни решения на своите връстници,
които са изправени пред същите предизвикателства,
като същевременно развиват социално-лични и
професионални умения да създават свои домове.

По време на младежкия обмен имаше кратки
лекции, игри, пространство, посветено на споделянето
на най-добри практики, дискусии, игри за изграждане
на екипи, занимания на открито, предизвикателства.
Участниците работеха индивидуално, в двойки, в малки
екипи и като цяла група заедно. Проектът се състоеше
от 3 основни фази 1. Подготовка 2. Изпълнение и 3.
Проследяване, оценка. Партньорските организации
имат дългогодишен опит в работата в неформалния
образователен сектор, така че всички обърнахме
внимание на използването на неформални методи дори
преди и след основната дейност.
В дългосрочен план очакваме партньорската
практика да се запази и умножи, тъй като проектът беше
много успешен за всички страни. Участниците бяха много
ангажирани с тази тема, партньорските организации
развиха своя капацитет, а Фондация Смокиня вече
разработи метод за младежки работници въз основа на
този опит. Затова очакваме с нетърпение следващия
сезон на Home is...
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COACH YOUR TEAM BY COACHING YOURSELF /
напътствай себе си като напътстваш екипа си

Референтен №: 2018-3-BG01-KA105-061179

ВИДЕО:

НАЧАЛО:
КРАЙ:
01-01-2019 31-01-2020
УЧАСТНИЦИ ОТ: Австрия, Чехия, Гърция,
Унгария, Израел, Италия, Полша,
Португалия, Хърватия, Латвия, Северна
Македония, Испания, Румъния.
ЕС ФИНАНСИРАНЕ: 23 454.00 EUR

СТАТУС: Реализиран успешно; отчетен и
приключен
ВИД НА ДЕЙНОСТТА: Младежка мобилност
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ: Образователна
мобилност на младежи и младежки работници

CYTCY е 8-дневен обучителен курс, който беше
реализиран между 22-29 октомври 2019 г. в Равногор,
България, с 32 участници от 14 международни
организации.
Основната дейност по този проект беше да
дадем практически инструменти и методи на младежките
работници, така че те да имат нови неформални
образователни методи, които да използват с техните
целеви групи, а също така да научат как да подкрепят
своите психически, физически - и състояние на работния
живот. Чрез предоставяне на иновативни инструменти и
методи и подобряване на коучинг уменията на младежки
работници, фасилитатори, треньори и ментори от нашата
мрежа, ние също се стремяхме да подобрим качеството
на организираните младежки проекти, качеството на
наставническите доброволци и качеството на подкрепа
като цяло какво са в състояние да предоставят на голямо
разнообразие от целеви групи.
Поставихме си за цел да отговорим на нуждите
на партньорите, въз основа на нашите предварителни
проучвания, а също така попитахме и разгледахме
нуждите от обучение на избраните участници преди и по
време на обучителния курс. В този проект имаше голямо
разнообразие от опит, предишен опит и възраст, което
донесе допълнителна стойност на всички в процеса на
учене.

Целите на проекта бяха: Усъвършенстване
на професионалните умения на младежки работници,
треньори, наставници, съветници и обучители; Да се
адаптират и въведат коучинг техники на НЛП в контекста на
младежката работа; Подобряване на междуличностните
и предприемаческите компетенции на младите хора и
младежките работници; Да вдъхновява създаването на
нови международни проекти сред местни НПО, работещи
с млади хора, изправени пред предизвикателствата на
днешния ден, както и да предпази младежите от социално
изпадане.
В дългосрочен план и след обучението с
подкрепата на партньорите, участниците организираха
семинари, събития, мини обучения в своите страни
и споделиха наученото. Те получиха възможност да
запазят контактите си с екипа по прокеа и да получават
дългосрочно напътствия в дейностите си. Бяха събрани
голямо количество онлайн статии, видео материали,
качествени снимки, като всичко това даде голяма
публичност на проекта.
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Vision Ahead - медийни и популяризиращи
умения за НПО и социални предприятия
ВИДЕО:

НАЧАЛО:
01-01-2019

КРАЙ:
31-12-2019

Референтен №: 2019-1-BG01-KA105-061738

УЧАСТНИЦИ ОТ: Италия, Испания, Полша,
Латвия, Румъния, Германия, Унгария
Сърбия, Северна Македония, Гърция.
ЕС ФИНАНСИРАНЕ: 23 274.00 EUR

СТАТУС: Реализиран успешно; предстои
отчитане
ВИД НА ДЕЙНОСТТА: Младежка мобилност
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ: Образователна
мобилност на младежи и младежки работници

Vision Ahead включва обучителен курс, проведен в
в Пловдив, с 11 организации, и тримесечна фаза,
проведена едновременно, на местно ниво за всяка
страна - партьор по проекта.
Дейностите по проекта бяха: изработката на 6
рекламни клипа за 6 местни социални предприятия или
социални стартъпи; 11 промоционални видеоклипове за
всички 11 партньорски организации, участващи в този
проект; Общо 17 видеоклипа като мощен ресурс, който да
бъде използван в бъдеще от организациите; Подобрена
медийна грамотност и разбиране на социалните медии
и видеоклипове като инструмент за достигане до тези,
които са по-трудно достъпни; Подобрена ангажираност
на маргинализираните младежи и по-високи нива на
участие в местни дейности; По-голямо въздействие при
други международни проекти; Партньорите да създадат
по-силна връзка и да споделят методите, прилагани
досега; Признаване на неформалното обучение чрез
YouthPass.

ефективно медийните канали, за да се популяризират и
да достигнат до целевата си група; Да развие уменията
на младежкия работник в заснемането, редактирането
и публикуването на клипове; Да се повиши разбирането
на участниците за медиите, процесът на популяризиране
на медийни съобщения със специален акцент върху
социалните медии; Да научат по време на обучителния
курс, създавайки практикуват по време на обучението
всички придобити умения, създавайки 6 рекламни
видеоклипа за 6 местни организации в България.
В дългосрочен план се стремим да постигнем
мултиплициращ ефект, така че чрез повишаване на
медийната грамотност на младежките работници те ще
имат компетентността да разпространяват медийната
грамотност сред своите организации и целеви групи.
С този проект ние се стремим да достигнем тези
младежки работници, които са отворени и желаят да учат,
практикуват и развиват новите си дигитални умения.

Сред целите на проекта са: Да се повиши
информираността
сред
младежките
работници
за значението на видеото като инструмент за
разпространение на техните резултати и повишаване на
видимостта на техните организации с цел увеличаване
на тяхното въздействие; Да предоставят на младежите
знания за това как да създадат въздействащи истории,
с ясно послание, да филмират ефективно и да използват
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Catch Your Moment / Хвани момента

НАЧАЛО:
01-05-2019

КРАЙ:
30-09-2021

Референтен №: 2019-1-BG01-KA105-062211

УЧАСТНИЦИ ОТ: Турция, Франция, Чехия,
Румъния, Италия, Полша, Гърция, Унгария,
Австрия, Словения, Испания.
ЕС ФИНАНСИРАНЕ: 21 858.00 EUR

СТАТУС: планиран за юли 2020 г.; отложен за
2021 г. поради КОВИД-19
ВИД НА ДЕЙНОСТТА: Младежка мобилност
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ: Образователна
мобилност на младежи и младежки работници

Catch Your Moment е посветен на въпроса за
младежкото предприемачество. Пазарът на труда
е динамичен и изисква разрешаването на нови
предизвикателства при търсенето на работа.

на младежката работа; Да се въведе Youthpass като
инструмент за самооценка и оценка и признаване на
неформалното обучение; Да се насърчи международното
сътрудничество за развитие между регионите в Централна
и Източна Европа и Средиземноморието.

Основната дейност в този младежки обмен е
да се потърсят пътища към постоянно появяващите
се нови нужди и структура на пазара на труда. Целта е
да се даде възможност на младежките работници да
прилагат импровизационен театър като иновативен
инструмент за повишаване на чувството за младежко
предприемачество и да се подготвят за успешни
нови ангажименти на пазара на труда като социални
предприемачи, да се учат от всеки опит и да го използват
в техните местни общности.

Дейностите ще бъдат комбинация от невербални,
вербални импровизационни упражнения, фокусирани
върху развитието на социални и комуникационни
умения и подобряване на чувството за инициативност и
предприемачество

За да постигнем това, си поставяме следните
цели: Да развиват комуникативни и социални умения и да
подобрят чувството за инициативност и предприемачество
чрез импровизационен театър; Увеличаване на
капацитета на младежките работници чрез обогатяване
на техните методи на работа с импровизационен театър,
като предлагат дейности, които по-добре отговарят на
предизвикателствата на младите предприемачи; Да се
въведе социално предприемачество като алтернативна
възможност за икономическа анажираност, с кауза;
Да се предостави пространство за споделяне на найдобри практики, съсредоточени върху използването
на неформални образователни методи в областта

В дългосрочен план очакваната полза е,
че партньорите могат да приложат нов неформален
образователен метод и подход с разнообразни дейности.
Младите хора ще развият отговорно отношение и
ще инициират акции в общността, доброволчески и
предприемачески. Благодарение на това признаването
на неформалното обучение и международната мобилност
като инструмент за обучение ще се увеличава в местните
общности.
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The Balkan Highway - от безработица чрез

доброволчество до социално предприемачество

НАЧАЛО:
05-01-2020

КРАЙ:
04-01-2022

Референтен №: 2019-3-BG01-ESC11-077922

УЧАСТНИЦИ ОТ: Украйна и текущ подбор
за 3 свободни места
ЕС ФИНАНСИРАНЕ: 44 351.00 EUR

СТАТУС: одобрен; текущ
ПРОГРАМА: Европейски корпус за
солидарност
ВИД НА ДЕЙНОСТТА: Доброволчески проекти
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ: Доброволчески проекти

Balkan Highway кани доброволци с икономически и
образователни пречки, да отворят пътя си към своето
развитие, в личен и професионален план, с 12-месечна
доброволческа дейност.
Този проект насърчава „ученето чрез работа“,
овластяването, обучението и методологията, което
поставя доброволците в центъра и те стават създатели
на собственото им учене и успех. Доброволчеството
е отличен вариант за преминаване от безработица
към инициатива, обучение, развиване на умения и
компетенции, идентифициране на области на интерес,
развитие и заетост.
В борбата срещу безработицата чрез проектa
искаме да дадем възможност на младите хора с помалко възможности да поемат пълна отговорност
за своите действия и развитие. Насърчаваме ги да
бъдат проактивни и креативни при взимането на
предприемачески решения, така че те да развият умения
и да постигат целите си и да превърнат идеите в действия
чрез осъзнаване на това, което трябва да се направи в
непосредствена среда. Това ще допринесе за по-добро
бъдеще за техните общности на местно ниво.

ежедневието на младите хора и да подкрепим по-ясно
разбиране за това как работи програма „Еразъм +“.
Една от основните дейности за нашите
доброволци ще бъдат тематични месечни мрежови
събития в Creative Space Hub. Целта на доброволците е да
организират 9 месечни събития в мрежа. Всяко събитие
ще има различна тема, която ще отразява местния живот,
околната среда, културната, социално-политическата и
бизнес реалността.
В дългосрочен план доброволците ще трябва да
проектират марка, комуникационни съобщения и канали
и да разработят кампания за популяризиране, за да
създадат смислена мрежа между различни местни играчи
(НПО лидери, мениджъри на КСО, корпоративни лидери,
социални предприятия, социални иноватори, десантни
мислители, разказвачи, геймификация експерти и
т.н.). Те ще имат собствеността да планират събития по
начин, който да отговаря на техния работен стил и също
така да създават интересно, ангажиращо и пълноценно
изживяване за посетителите н тези събития.

Като част от този проект бихме искали също
така да имаме практическо разбиране за това как
европейските ценности могат да бъдат отразени в
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ на участниците

„Предоставяйки иновативни инструменти
и методи и подобрявайки уменията
за коучинг на младежки работници,
фасилитатори, треньори и ментори от
нашата мрежа, ние също се стремяхме
да подобрим качеството на работа по
младежки проекти, на менторството и на
подкрепа като цяло към разнообразните
целеви групи.“

„Животът в чужбина е огромно изпитание.
Полезно изживяване, но не винаги
приятно. Така в един момент се оказах
напълно изгубенa и дълбоко депресиранa.
Но в този момент програмата „Еразъм
+“ нахлу в живота ми, като отвори пред
мен разнообразни възможности за
самореализация, както и за незабравими
срещи с хора, които силно ми повлияха и
безвъзвратно ме промениха.“

Екип обучители | Couch Your Team by
Coaching Yourself (CYTCY)

Радостина Боровик | TBH проект

Научих, че всички преминаваме през
сходни неща, които ме караха да се
чувствам по-малко сама. Те също ме
вдъхновяват по толкова много начини и ме
направиха по-отворена към идеи и други
начини да виждам нещата.
Трябва да благодаря и на екипа от треньори
и на другите участници за това.
Мария Гарсия |
HOME is...

„Научих как всеки има различни стилове на
учене и стилове на работа в екип. Напълно
се съгласих с Панайотис за неговия
лозунг „направи го“, но едновременно
се научих да разбирам, че не можеш да
очакваш да промениш хората или да ги
убедиш в мнението си. Особено в този вид
тренировъчен курс, където творчеството
управлява емоциите и няма твърде много
обективно погледнато „правилно“ или
„грешно“.
		
		

Патриция Опреа |
Vision Ahead
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Communication: Agent of Change

Идеята на Маршал Розенберг за айсбергът в
човешките взаимоотношения ми показа нова, различна
гледна точка на човешката природа и съзнание, както и
подобра възможност за себеизразяване. Този нов начин
на възприемане на реалността около мен ми помогна да
видя най-важното и да се науча да разбирам себе си подобре, да съчувствам на себе си и на хората около мен.
Лично аз нямах опит или познания в
ненасилствената комуникация преди това обучение.
Уроците бяха структурирани по много разбираем
и прост начин, който ми помогна лесно да разбера
концепциите на този модел за общуване и да ги прилагам
в упражненията, които имахме.

никого. Вярвам, че отсъствието на насилие към външния
свят изисква първо да сме в мир и да не проявяваме
насилие към самите себе си, към нашият вътрешен
субект.
Бях приятно изненадан, когато се върнах от
обучението и получих редица положителни отзиви от
приятелите си, че начинът, по който се изразявам, се
е променил значително. Изненадах се, че въпреки че
обучението не беше толкова дълго или интензивно, успя
да повлияе конструктивно на поведението ми.
Ео защо бих препоръчвал от все сърце на всички да се
запознаят със света на ненасилствената комуникация,
по най-подходящия за тях начин.

Научих, че че съпричастността е избор.
Благодарение на обучението знам как да изразя
отношението си по начин, който не би навредил на

НАЧАЛО:
13.08.2019
12.10.2019

КРАЙ:
21.08.2019
20.10.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ЧЕХИЯ

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

ОБУЧИТЕЛИ:
АДАМ ЧАЙКА
КАТКА МАРТИНКОВА
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Social Entrepreneurship for Youth: YES!

Участниците в това обучение от България усвоиха
инструменти, с които могат да развият предприемаческия
дух сред младите на местно ниво и в международен
контекст.
Те също така вникнаха в процесите, с
които да развиват своите преки умения, свързани
с предприемачеството. Уменията като творчество,
критично мислене, съпричастност, работа в екип, чувство
за инициативност и отговорност, които участниците
придобиха и развиха по време на обучението могат да
допринесат за личното и професионално развитие на
младите хора и да ги улеснят в прехода към пазара на
труда.

осъзнаване на техния потенциал и овластяването
им като индивиди;
• Осигуряване на неформална среда за
практикуване на тези инструменти и методи с други
участници под ръководството на опитни обучители
• Осигуряване на пространство за участниците за
проектиране и изпълнение на семинари за младите
хора
• Представяне на идеите и подходите на социално
предприемачество
• Представяне на европейския контекст на
социалното предприемачество чрез презентации,
успешни и неуспешни примери от практиката,
учебни посещения, споделяне на опит и т.н.

Целите на обучението включиха:
• Обучение
на
младежки
работници
на
практически инструменти и методи, които целят
повишаване компетентността на младите хора,

НАЧАЛО:
23.11.2019

КРАЙ:
01.12.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ХЪРВАТИЯ

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
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Take the Lead

Обучението предложи интензивна програма за
онези, които са или ще бъдат в позиция на младежки
лидери (работа с екипи, организиране и провеждане
на младежки дейности, работни лагери, работни срещи,
доброволчески програми и т.н.). Участници откриха
в дейностите възможност да търсят положително
овластяване в своята важна социална роля.
С това обучение даде възможност на всички
участвали в него да „поемат водеща роля“, да бъдат
инициативни и да имат смелост да стартират нови
проекти, да внесат промени и да създадат въздействие
в организациите, в работата си на местно ниво и в
международните си дейности. Обучението се отнесе с
особено внимание към различните групи, с които, с които
работят екипите в общностите.

неформални и основно през опита на участника.
По време на програмата се занимавахме с теми и
концепции за различни модели на поведение, включване,
сътрудничество, комуникация, автентичност, почтеност,
отчетност и много други.
В края на обучението участници вече бяха
подготвени да се стремят проактивно към това, което е
важно за тях и тяхната общност. Те получиха възможност
да разширят собствените си граници на познание и
опитност, да увеличат максимално креативността си и
да създадат резултатите, които преди винаги са били
възпирани по една или друга причина. Всичко това
се случи с пълното им включване, ангажираност и
отвореност към конкретния подход.

Take the Lead се състоя от серия от интензивни
процеси на личностно развитие, които са силно

НАЧАЛО:
08.03.2019

КРАЙ:
17.03.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ЧЕХИЯ

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

ОБУЧИТЕЛИ:
АННА ШИПОШ
КАТКА МАРТИНКОВА
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FILMvasion

Намаляването на броя на лицата, изложени на
риск от бедност или социално изключване в ЕС, е една от
основните цели на стратегията „Европа 2020“.
Темата на този младежки обмен е заснемането
на кратки филми от участниците по темата как те
възприемат
социалното
изключване,
бедността,
бездомността, уврежданията, членството на етническо
малцинство, липсата на адекватни умения за грамотност,
безработицата, семейните обстоятелства, проблемите
на зависимостта и подобни проблеми, свързани със
социалното изключване и повишаване на осведомеността
на широката общественост, правителствените служители
и европейските служители за съществуващия проблем и
провокиране на решение не само от длъжностните лица,
но и от всеки индивид, който ще види подготвените по
време на обмена илми или чуе за проблема от приятел.

НАЧАЛО:
29.11.2019

КРАЙ:
06.12.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ГЪРЦИЯ

Темата на проекта схваща понятието социално
включване - не само за достъп до основни услуги - но и за
активно включване и участие в общността като активни
граждани.
Намаляването
на
бариерите
пред
приобщаването изисква интегрирани усилия на
правителствените и неправителствените агенции на
всички нива, хоризонтално и вертикално, влияещи
върху политиката и практиката чрез директни връзки с
индивидуалния опит.
Чрез партньорска работа, организации от всички
сектори биха могли да изградят мостове, необходими
за подкрепа на участието на общността, активно
гражданство и изграждане на социален капитал.

ВИД:
МЛАДЕЖКИ ОБМЕН
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The Difference Between - творчески
инструменти за общуване и свързване

Обучителния курс цели да въведе иновативен
подход при водене и фасилитиране на групи, в процеса
на работа в младежкия сектор чрез преодоляване на
разликата между методите на фасилитаторите и нуждите
на групата. Редица програми и дейности се избират в
съответствие със стандартен протокол „от учебника“, а
разборите от активностите се водят по такъв начин, че
фасилитаторът да търси „правилните“ въпроси или отново
следвайки набор на стандартни въпроси. Това, което
искаме да предложим вместо установеното статукво, е
динамична алтернатива за водещи на групи и дейности,
по начин, който се фокусира главно върху нуждите на
обучаваните млади хора. Затова се съсредоточихме върху
това как да създадем укрепващ и приканващ контекст.

с участниците, затова проявихме емпатия, признахме и
разпознахме нуждите на групата. Друг важен елемент е
споделеното лидерство и отговорността по взимане на
решения посредством консенсус.
Резултатите от това обучение бяха:
• По-добро познаване на нуждите от обучения в
контекста, в който работят участниците;
• Подобряване и засилване на практическите им
умения за работа с групи;
• Насърчаване и умножаване на обмена на добри
практики с други младежки специалисти.

Постигнахме това чрез специално изготвена
програма на обучението, вместо стандартизирана такава.
При общуването с участниците разчитахме на холистичен
подход на тялото, гласа и думите. За нас е важна и връзката

НАЧАЛО:
28.10.2019

КРАЙ:
07.11.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
УНГАРИЯ

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

ОБУЧИТЕЛИ:
ЕСТЕР КОРАНИ
АФОНСО БЕРТОЛО
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Make Your Move

Разгледайте възможността да използвате
съвременния танц като иновативно ориентирано към
обучението приложение в дейности, включващи младежи.
Много пъти попадаме в капана на това да загубим
себе си, в „паника“ или „замръзване“ пред група хора.
Обикновено ние – застанали отпред - имаме нещо важно
да споделим, да кажем или да улесним групата с нашето
знание, а „публиката“ е там, за да се възползва от нашия
опит и знания. Въпреки увереността ни тази динамика на
„загуба на себе си“, „паника“ или „замръзване“ е често
срещано нещо.

Този обучителен курс се фокусира именно
върху това какво можем да направим с него, когато в
се намираме в обстановка на представяне, обучение,
изразяване, изпращане на въздействащи съобщения.
Заедно с хората, които работят с индивиди и отделни
групи, открихме, че участието, креативността и всяка
компетентност, инициирана в ума ни, се проявява само
чрез нашия невербален, език на тялото.

Прозрението, откъде започваме е, че във всяка
ситуация и обстоятелство сме там с тялото и ума си. Ако
умът „блокира“, ние имаме тялото, което все още е там
и може да бъде ресурсът, от който хората се нуждаят в
предизвикателни ситуации като споменатите. И така, ние
открихме, че към взаимносвързаните и пренасящи се
умения можем да бъдем приучени само с помощта на
тялото.

НАЧАЛО:
06.11..2019

КРАЙ:
15.11.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ГЕРМАНИЯ

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

ОБУЧИТЕЛИ:
АЛЕКС ЦЯМОГЛУ
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ
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First Steps

Социалните и екологичните нужди коренно се
промениха през последните десетилетия. Ние имаме
все по-силна нужда от връзка, иновации, грижи в
днешния свят. Отговорът на тези нужди може би се
скрие в стартиране на личен проект, организация или
предприятие – все сравнително нови форми на работа,
с добра кауза, подпомагане на други хора и / или среда.
Много пъти се страхуваме да поемем риска да започнем
нещо самостоятелно, липсват ни човешки ресурси, не
знаем как да взимаме решения и да се ангажираме с
тях или ни липсват лидерски умения за делегиране на
задачи и включване на други. Работата с хора и работата
за хора изисква честност, ангажираност, спазване на
думата и добросъвестност, дори когато са необходими
резки промени, както и поемане на отговорност.

и да живеят живота, който искат в действителност.
Постарахме се да дадем възможност на всеки да открие
отново как вижда света, как вижда хората около себе
си и как си сътрудничи с честни намерения. Стигнахме
до теми като автентичност, почтеност, включване,
сътрудничество, честност, отговорност.
Обучението беше от изключителна полза за
онези, които търсеха възможност да се осмелят да
погледнат дълбоко в себе си и да работят здраво с това,
което притежават.

Това обучение предложи серия от интензивни
процеси за личностно развитие. Участниците имаха
възможност да разбият онези ограничаващи понятия,
които ги спират да достигнат максималния си потенциал

НАЧАЛО:
05.12.2019

КРАЙ:
15.12.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
УНГАРИЯ

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

ОБУЧИТЕЛИ:
АННА ШИПОШ
КАТКА МАРТИНКОВА
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Start Up Hypothesis и
Startup Hypothesis #2

Ако преди традиционен път за един млад човек
беше да завърши образованието и да си намери работа,
в която да е въвлечен цял живот, свременният път започва
с международни колеги социален стартъп, което оказва
положително въздействие върху кариерата и развитието
на човека като цяло.
За разлика от повечето бизнес предприемачи,
които се справят с текущите недостатъци на пазара,
социалните предприемачи се справят с хипотетични,
невиждани или често по-малко проучени проблеми.
Социалният предприемач преследва нови възможности,
които имат потенциал за решаване на проблеми в
общността. Тези хора са готови да поемат риска и
усилията да създадат положителни промени в обществото
чрез своите инициативи.

всяка страна партньор; Да осигурим пространство за
проучване, дефиниране и споделяне на добри практики
за етапа на преминаване от безработица към социално
предприемачество; Да разгледаме различни реалности
по отношение на пригодността за заетост и социално
предприемачество в различните страни; Да разучим
набора от предприемачески умения чрез практикуване,
игра, експериментиране, използване на различни
медийни форми; Да разберем как да намерим средства
чрез фондонабирания, създаване на проект, маркетинг
и комуникационен план; Да се научим да дефинираме
нуждите чрез дебат и диалог, създаване и измерване на
социалното въздействие чрез интервюта и фокус групи.

Основният акцент на обмена беше: Да
съберем 30 младежи, на възраст 18 - 30 заедно и да
разменим опит от социалното предприемачество във

НАЧАЛО:
07.05.2019
02.11.2019

КРАЙ:
16.05.2019
13.11.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВИД:
МЛАДЕЖКИ ОБМЕН
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Yes. Please. Thank You.

Проектът се основава на системния подход за
социално включване на младите хора с мултикултурен
произход, включително имигранти, бежанци и търсещи
убежище. Основата на проекта е убеждението, че
социалното включване започва с приемането на
идентичността, която даден индивид получава при
раждането си в определена система - на първо място
семейство, а след това общност, социална и работна
среда, нация, култура, език и др.
Приемането на животът такъв, какъвто ни е
даден и включващ всички хора, принадлежащи към
нашата семейна система, се смята, че е първата стъпка
на социалното включване. Всеки индивид има равно
право да принадлежи към система, от която е част, и да
бъде признат за член. Всяко изключване в системата има
сериозни последици за всички отделни членове, които се
проявяват чрез тях.

НАЧАЛО:
03.11.2019

КРАЙ:
10.12.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ХЪРВАТИЯ

Без значение кои ставаме през целия си живот,
или мястото, където живеем, или езикът, който използваме,
несъзнателно винаги служим на семейството, културата,
земята или системата, от която идваме. Това оформя
основите на нашата идентичност. Това е от съществено
значение за разбирането на принципите за включване
на младите хора с мултикултурен произход. Всеки носи
идентичността си навсякъде със себе си.
Именно затова този курс на обучение отговаря
на въпроса как да подкрепим социалното включване на
младежта с мултикултурен произход в младежката работа
и как да работим с темите за принадлежността, приемане
и идентичност с младите хора чрез прилагане на системни
принципи, взаимовръзки в рода, приобщаващ език и
учене чрез опитност като основни методи.

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

43

Tree of Life

През 8-те дни на обмена, 35 млади хора ще
имат възможност да обменят мнения за устойчиви
предизвикателства, да придобият нови умения и техники
чрез практически опит на симулативна устойчива общност
по холистичен начин и да работят в екипи за създаване
на нови проекти за своите общности чрез натрупания
опит. Целта е чрез този опит да насърчава промените и
инициативите за решаване на предизвикателствата за
устойчивост около нас.

Последващи действия включваха планиране
на събитие или вечер за разказване и споделяне на
натрупания опит; Повишаване на осведомеността за
проблемите на околната среда в местната общност; Идеи
за насърчаване в принципите на устойчивостта в личния
или / и професионалния живот.

От този обмен участниците получиха: възможност
да живеят и опитат симулиране на устойчива общност
по холистичен начин в продължение на 8 дни;
Усъвършенстване на знанията си за устойчивост; Обмен
на идеи и нови начини за насърчаване на промяната;
Започване на работа с нови екипи за проект или
предизвикателство, за което искат да допринесат по
време и след Hopeland.

НАЧАЛО:
16.10.2019

КРАЙ:
23.10.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ГЪРЦИЯ

ВИД:
МЛАДЕЖКИ ОБМЕН
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Abracadabra - разказването на истории като
инструмент за решаване на конфликти

Абракадабра означава: „Ще създам, докато
говоря“. Това означава, че думите и способността ни
да разказваме истории допринасят за създаването на
реалността, в която живеем.
Ние разказваме истории през цялото време,
на себе си и на другите, чрез мислене и говорене. В
конфликти, ние имаме избор да разказваме истории
за мъка, преценка и неразбиране или да създаваме –
чрез нашия език и действия – истории за автентична
комуникация и задоволени нужди.
Използването на измислени истории, приказки,
метафорични образи, за да се приближи до конфликта,
неговото развитие и всички вярвания и предположения,
които идват с него, е мощен начин за трансформация
на конфликта. Разказването на истории позволява да
се свързвате с герои и ситуации, без да се чувстваме
застрашени, да комуникираме за предизвикателствата
в реалния живот чрез метафори, да преодолеем

НАЧАЛО:
26.10.2019

КРАЙ:
03.11.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ЧЕХИЯ

пропастта между рационалния и емоционалния ум и да
развием съпричастност с новите чужди на нашите лични
перспективи и разбирания.
Младежките работници и обучители, които
участваха, придобиха умения да: разказват истории; да
разкриват подхода на разказването на истории; как да го
използват при конфликтна трансформация този подход;
да получат начини за комуникация при конфликти в
ред за създаване на връзка, взаимна разбирателство и
ефективни споразумения; да разработят компетенции
за справяне с конфликти, които да бъдат използвани и
прехвърлени към тяхната целева група.

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
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No Box

No Box се състоя от 4 етапа: онлайн подготовка,
обучителен курс, местна активност, последващи действия.
Проектът е с цел натрупване на опит чрез учене, насочен
към обучители на млади хора и преподаватели като им
представят как да приведат елементи на личностно
развитие по време на работа на открито.
Онлайн подготовка включи: прекарване на
време навън, откривателство, проучване, попиване на
новите изживявания, лична осъзнатост.
Обучението включва: развихме тези ценности
професионално и лично и това изискваше активното
участие и инвестиция в собствения на цялото внимание
от страна на участниците в процеса им на израстване.
Живяхме на открито, имахме дейности на открито,
създавахме и реализирахме дейности на открито,
формирахме устойчива общност, предизвикахме се да
растем и да направите следващата стъпка като треньор,
които не се боят да използват средата на открито като
инструмент.

НАЧАЛО:
02.10.2019

КРАЙ:
08.10.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ГЪРЦИЯ

По време на тази част участниците споделиха
своя опит с местната си общност. Създадоха и изпълниха
дейност на открито с уменията, придобити по време на
предишните етапи от проекта.
Последващи действия: По време на тази част
участниците станаха автори на свое собствено обучение
и го споделиха онлайн. Имаха възможността да разгърнат
натрупаните впечатления и да ги поставят в тяхната
реалност, докато създаваха и споделяха резултати,
създадени през предишните фази на проекта.

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
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All You Need

Обучението е на тема лична смелост. Смелост
да направим нещата, смелост да подкрепяме другите
в постигането на мечтите си. Обучението беше
възможност за всички участници да изследват себе си,
моделите си на комуникация, навиците си в работата с
хората, креативността си и проактивността си. Заедно
се осмелихме да имаме големи мечти, да искаме да
развивам уменията си и да търсим нови инструменти и
методи за учене.
Събрахме 30 младежки работници, доброволци,
обучители, лидери, на които предложихме интензивно
обучение за личностно развитие, в което можеше да се
очакват понякога цели дни, с пълна програма от дейности
за личностно развитие, физически дейности на открито,
комуникационни дейности, творчески работилници,
дискусии, размисли и много други.

НАЧАЛО:
25.09.2019

КРАЙ:
04.10.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ИТАЛИЯ

На участниците бяха предоставени инструменти
и методи, които да им помогнат да постигнат въздействие
в местната среда, да получат нови перспективи за
естеството на работата си, както и обратна връзка за това,
което правят. Цялата програма беше много практическа
и базирана на подхода „учене чрез работа“.
Участниците получиха от обучението възможност
да подобрят житейските си умения като:-Креактивност и
проактивност; Умения за обучение и личностно развитие;
Комуникационни умения; Лидерски умения; Умения за
сътрудничество; Умения за планиране и организация;
Гъвкавост; Възможност за идентифициране и използване
на личния потенциал ... и много повече!

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
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Reconnection - физическият театър като
инструмент

Проектът поставя на фокус въпроси като „Как
можем да подобрим представянето си в младежката
работа, като подобрим невербалната си комуникация и
умения за изпълнение“ и също „Как физическото тяло
успява да изпълнява ролята на комуникатор“. Ето защо
подходихме към обучението през инструментите на
физическия театър.

• Обогатиха и допълниха инструментариума си, с
предложените иновативни дейности, които подобре отговарят на нуждите на младите хора с
по-малко възможности;
• Осигуриха платформа за споделяне на найдобри практики.

Участниците получиха набор от умения сред
които:
• Развиха комуникативни умения чрез физически
театър;
• Развиха презентационни и представителни
умения;

НАЧАЛО:
25.08.2019

КРАЙ:
04.09.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ТУРЦИЯ

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
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Hop On

Идеята
зад
„Hop
On“
произтича
от
необходимостта да се снабдят младежките работници и
обучители с умения и методи, необходими за улесняване
на работните срещи, обучения, лагери и ежедневната им
работа с младежи. Ние ги насърчаваме да бъдат гъвкави
и да адаптират сесиите си според нуждите на групите, с
които работят.

• Организиране на собствено обучение.
• Подобряване въздействието на дейностите,
които участниците фасилитират.
• Изпълняване на задълженията като фасилитатор
или обучител с всяка група все по-уверено.

Ето защо, в обученоето включихме покриването
на умения като:
• Разбиране и улесняване на индивидуални и
групови процеси на обучение.
• Планиране и изпълнение на програми за
неформални образователни дейности.
• Развиване на умения за водене на смислени
разговори с участниците.
• Подобряване на уменията за работа в екип и
ръководенето на екип.

НАЧАЛО:
25.09.2019

КРАЙ:
01.10.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
АВСТРИЯ

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
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YOUnique

8 – дневното обучение за намиране и
възприемане на това, което е уникално за нас самите,
изследване на идентичността ни, преодоляване на стари
модели и роли, които не работят, създавайки свободата
на собственото ни изразяване и действие е платформа за
младежки работници от цяла Европа по време на която
те могат да опитват, събират и обменят нови приноси,
практики и инструменти по темата за автентичността,
уязвимостта и смелостта.
Има потапяща експериментална програма
за обучение, при която първо сами предприемаме
пътуването с намерението по-късно да можем да
подкрепим другите в същото.
Целите на проекта се покриват с нашите вътрешни
разбирания и вярваия, че автентичността, уязвимостта и
смелостта са ключови за здравите отношения, общества
и колективи. Младите хора в днешно време се влияят
лесно от социалните медии и създават нереалистични
образи на себе си, където искат да изглеждат като човек

НАЧАЛО:
05.09.2019

КРАЙ:
14.09.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
АВСТРИЯ

с перфектен живот, което много често не отразява
реалността и е всъщност става още по-лесно да не се
„вписват“ в социалния контекст. Това може да доведе до
самота, чувство за неразбраност, депресия и изолация. В
същото време това може да доведе до нездравословно и
пристрастяващо поведение на младежта.
С това обучение искаме да предостави на
младежките работници личен опит и практически
инструменти, методи и дейности, които те ще могат да
използват в работата си, с намерение да подкрепят
младите хора, особено тези от уязвимите групи, в
приемането на тяхната идентичност и уникалност като
нещо ценно, поставяйки солидна основа за създаване
на своя живот и кариера, да бъдат смели и спокойни,
дръзващи да се изразяват в своите общности и да
участват в обществото.

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

ОБУЧИТЕЛИ:
КАТКА МАРТИНКОВА, ИВАН
КОБЕЛЕВ, НИНА ДОХР
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Youth Catalyst - инструметариум за
обучители

Youth Catalyst беше 8-дневно обучение за
обучители, предназначено за тези, които искат да станат
обучители или фасилитатори в областта на неформалното
учене (NFE) и ученето посредством опитност (EL) и вече
са направили първите стъпки в тази посока. Обучението
оказва подкрепа за да продължат уверено по-нататък.
Основният въпрос беше как да се създаде
учебна среда, в която младите хора от различни групи
се чувстват добре дошли, включени и в безопасност
да допускат грешки, да учат и да се развиват. И така,
обучението разгледа, първо, как да проектираме
качествено индивидуално съдържание, второ, как да го
улесним по смислен начин.

в безопасна среда за експериментиране и растеж.
Обучението беше изградено спрямо холистичното учене,
което е учене чрез ум, тяло и сърце.
Друг важен резултат от този проект е готовият
пакет с инструменти за обучители - колекция от
неформални образователни дейности, създадени и
записани от участниците и графично редактирани от
приемащата организация.

Тъй като ние вярваме в ученето чрез правене,
обучението беше много ориентирано към практиката,
прилагахме новите инструменти, получавахме и
давахме обратна връзка, извършвахме рефлексии
върху наученото и отново го прилагахме, всичко това

НАЧАЛО:
15.03.2019

КРАЙ:
24.03.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ЧЕХИЯ

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
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Egyesek Coaching Training

Egyesek Coaching Training TC1 е уникален
тренировъчен курс, предоставящ основни инструменти
за коучинг и рамка за менторство на младите хора чрез
доброволческа дейност.
Програмата е за младежки работници, ментори
и хора, работещи с групи. Основният ни подход е, че като
професионалист, работещ с други човешки същества,
непрекъснато ще разсъждаваме върху себе си и върху
работните си методики. Следователно това обучение
предоставя основни инструменти за саморефлексия и
по-специално инструменти за развиване на отношение,
при което коучингът се използва като подход в работата с
младите хора.

• Прилагат разработените инструменти в работата
с младите хора;
• Определят кои области в професионален аспект
трябва да подобрят или развият;
• Определят основните си умения и силни точки
за коучинг;
• Избират кои коучинг инструменти отговарят на
вашия стил;
• Поставят си обучителни цели и резултати за
коучинг и наставничество;
• Подобряват способността си за саморефлексия.

Преминалите обучението успешно:
• Прилагат коучинг и менторство като принос и
като метод, техника и инструмент в работата си с
младите хора;

НАЧАЛО:
22.05.2019
1.11.2019

КРАЙ:
31.05.2019
20.11.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
УНГАРИЯ

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

ОБУЧИТЕЛИ:
ВИКТОРИЯ ЦАКАНИ
АФОНСО БЕРТОЛО
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C.O.A.C.H.

„Коучингът е процесът на подпомагане на друг
човек да се представи на върха на своите способности.
Коучингът набляга на генеративната промяна, като
се концентрира върху определянето и постигането на
конкретни цели.“ Р. Дилтс
Това е 5-дневен курс за обучение на младежки
работници, за да се запознаят с метода, да практикуват
и разработят собствени методи за коучинг. Коучингът
е инструмент за овластяване и ясна и ефективна
комуникация. Необходимо е почтеност, лидерство и
креативност, за да бъдеш добър фасилитатор и обучител,
а обучението е задължителен метод и инструмент за
всеки младежки работник, обучител, лидер и активист.

програма. Разглеждаха се реални казуси и практика в
различни групи. Методът е тестван и работи с младежки
работници, лидери, обучители, треньори и обучаващи
фасилитатори поради практическото му използване.
Не на последно място, той се основава на
работата и опита на водещи бизнес треньори и методите
на: онтологичен коучинг, ненасилствена комуникация,
НЛП, въплъщение, обратна връзка (даване и получаване),
задаване на въпроси, евристични решения, признаване
и оразличаване, активно слушане.

Това обучение е практично и ефективно.
Случва се само чрез правене и опитност. То предизвика
участниците да оспорят собствените си компетенции
и да си позволят да учат и да се развиват. Обучението
е проектирано като цялостна 6-дневна треньорска

НАЧАЛО:
04.06.2019

КРАЙ:
08.06.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
БЪЛГАРИЯ

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

ОБУЧИТЕЛИ:
АННА ШИПОШ
ТИХОМР ГЕОРГИЕВ
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Raising Our Voices for Empowerment

ROVE (повишаване на нашите гласове за
овластяване) е 5-дневен курс за обучение, който
предостави инструменти за създаване на медии и умения
за разказване на истории от младежки работници, които
работят директно с LGBTQIA + Младите хора.

Проучихме също как да използваме тези
техники с нашата целева група и как нашите творения
могат да бъдат използвани в социалните медии за
разпространение на послание за възпитание и видимост
на сексуалното и половото многообразие.

Това обучение беше насочено към млади хора,
които имат интерес към кампании за правата на човека
и антидискриминацията, участвали са в кампании на
тази тема или искат да се развиват в тази посока.
Основен фокус на обучението беше темата
за моделите на включване и признаване на LGBTQIA
+ Младите хора. Постигнахме целите на обучението
посредством откриването на творчески инструменти за
реализиране на активизъм.

НАЧАЛО:
16.04.2019

КРАЙ:
22.04.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ИСПАНИЯ

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
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LifeCore - „да газиш в Дълбоките води,
повдигащо и освобождаващо преживяване!“

LifeCore е напредналото пътуване към личното
развитие, което ви позволява да се срещнете със себе
си от различна гледна точка и да разкриете пълния си
потенциал. Опитът от LifeCore е там, за да създадем нов
контекст за себе си, за да живеем живота, който винаги
сме искали да живеем.
Сред резултатите, въз основа на казаното
от участниците след опита им в обучението и които
програмата предлага задълбочаване на самосъзнанието,
за да осъзнаем негативните си убеждения, модели и
игри, които играем във всекидневния си живот и как да
оставим всичко това зад себе си, за да сбъднетм мечтите
си. Участниците имаха уникалния шанс да разгърнат
собствения си потенциал в малка общност от хора, в която
всички идват с едно и също намерение: да открият себе
си и да задържат пространството един за друг сигурно
и безопасно. По време на дейностите се свързвахме с
истинското си Аз и намирахме начин да бъдем истински
и самите себе си!

НАЧАЛО:
04.04.2019

КРАЙ:
09.04.2019

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
УНГАРИЯ

Това преживяване беше полезно за всеки, който:
Се стреми да бъде приеман и признат; Се стреми към
дълбоко осъзнаване; Иска да придобие инструменти за
овладяване на настроенията; Иска да проучи източника
на собствения си успех; Търси възможност да се свърже
с истинското си вътрешно Аз; Търси начини за постигане
на вътрешна хармония
Живеем живота си в специфични настроения и
това определя всичко, което правим и как реализираме
собственото си ежедневие. По време на програмата
работихме именно с това – изпитване на възможностите
да променяме тези настроения като разучавахме
различни техники за овладяване, с помощта на които
качеството на живота ни да се подобри.

ВИД:
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ на участниците

„Беше доста предизвикателно, но успях да
се справя с всичко и смятам, че успешно
преминах проекта. Научих много нови неща
за себе си и създадох ценни приятелства.
Изразявам себе си по-успешно и уверено;
планирам бъдещите си цели и действия;
работя върху връзката си с останалите
и се уча да им вярвам; не прибързвам с
предположенията и различавам фактите от
субективното ми възприемане на света.”
		
Ели Ангеловаe |
All You Need

„Обучението беше много пълно. Имаше го
рефлективния момент, в който си правехме
равносметка за нашето собствено ниво.
Имаше и практика, която даде много
храна за размисъл. Обучението се води
от истински професионалисти, гъвкави
и готови да работят според нуждите на
групата. След тренинга имам много по
цялостен поглед над нещата и успях да
свържа в главата си елементи, които
преди не си намираха точното място.“
		
Димана Стойчева |
		
The Difference Between

„Преживяването
беше
невероятно,
обучителите – опитни и въздействащи,
участниците – различни и интересни.
Новите знания и умения са свързани с
нови практики и подходи.”
Валентина Петрова |
YOUnique

„Умения да се използва пантомима
за изразяане на емоции, владеене на
сцената, използване на различни нива,
елементи и създаване на къс сюжет.“
		
Антоанета Николаева Попхлебарова|
Reconnection – Training course on Physical
Theatre Tools
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iHIGHER - доброволческа дейност за младежко
участие и работоспособност
Сред задачите на дороволците са: да
бъдат запознати с организацията и да бъдат
обучени как работим, да научат и да вникнат
във всеки различен аспект от дейността на
организацията, да получат подкрепа, за да
определят целите и амбициите си за тази 1
година на доброволчество, да се изгради връзка
и мрежа от контакти с други международни
доброволци, да научат местните традиции в
ръководенето и сътрудничеството с местни
образователни институции, да помагат в с
аминистрирането на дейностите (наричаме
това FUN-администриране!), да се обучат
на организационни умения и събитийно
управление. И не на последно място да им се
даде поле за изява да организират свое събитие
от А до Я.
Всички дейности по проекта имат за цел
да развият важни трудови и лични умения като:
изграждане на мрежа и подкрепа на местните
НПО; организиране на събития - работни
срещи, обучения, семинари, публични събития,
дискусии; посрещане на местните младежи и

насърчаване на възможностите за мобилност
в ЕС; неформални езикови часове за местната
младеж; насърчаване на доброволчеството
(Еразъм + и Смокиня); насърчаване на
неформалното образование, ученето през
целия живот; медиен проект (социални мрежи,
уеб страница, писане на блогове, посещения
в училища, университети, младежки центрове
и организации); управление и координация
на проекти; проектиране и писане на проект;
лидерство; сътрудничество; решаване на
проблеми; критично мислене; стратегическо
планиране и други!
Във фокуса на менторството и
кординирането на проекта е да се даде
възможност на доброволците да си поставят
собствени цели и да научат, практикуват,
развиват и овладяват някои важни житейски
умения и компетенции като: работа в екип,
сътрудничество, желание за учене, управление
на времето, комуникационни и коучинг умения,
иницииране на проект от А до Я и много повече!

НАЧАЛО:
01.09.2018

КРАЙ:
ВИД: ЕДС
31.08.2019 ДЪЛГОСРОЧЕН
ДОБРОВОЛЧЕСКИ ПРОЕКТ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ДОБРОВОЛЦИ:
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
КАРМЕН РИВАС, ИСПАНИЯ
ИЛЗЕ РОЗЕНБЕРГА, ЛАТВИЯ

Кармен Ривас е от Испания с опит
в социалната работа. Тя беше
доброволец за 12 месеца. След
завръщането си у дома продължи да
учи.

Илзе Розенберга е от Латвия с
музикален бекграунд. Тя беше
доброволец за 12 месеца и през
август 2019 г. се прибра у дома,
където продължи обучението си.
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offLINE - от доброволчество към работа /
доброволческа дейност
Сред задачите на дороволците са: да
подкрепят ежедневната ни работа в офиса
(разработване на дейности, проекти, събития)
да проследят работата в магазин за велосипеди
AllMountain: да научат, да практикуват,
придобиват умения в ремонт, продажби,
обслужване на клиенти и други. Допълнителни
дейности включваха 9 броя месечни събития
за организиране (планиране, подготовка,
насърчаване,
управление,
улесняване,
бюджетиране и други) и практикуване на
основни съвременни умения и компетенции.
Какво получиха доброволците от
своята доброволческа служба? Възможност
да вникнат надълбоко в работните процеси
на организацията и да развият собствените
си професионални качества. Получиха още
ценен житейски опит в международна среда,
далеч от дома. Изградиха стабилна мрежа
от международни контакти. Усвоиха местния
работен етикет и получиха възможност да
работят пряко с образователни институции.
Взеха дейно участие в администрирането на

някой дейности, които ние наричаме FUNадминистриране. Обучаха се да организират
събитие и организираха на свои ред такива.
В рамките на дейностите по проекта,
доброволците успяха да практикуват важни
в личен и професионален план умения като:
изграждане на мрежа и подкрепа на местните
НПО; организиране на събития - работни
срещи, обучения, семинари, публични събития,
дискусии; посрещане на местните младежи и
насърчаване на възможностите за мобилност
в ЕС; неформални езикови часове за местната
младеж; насърчаване на доброволчеството
(Еразъм + и фондация „Смокиня“); насърчаване
на неформалното образование, ученето през
целия живот, да работят с различни видове
медии; да управляват и координират проекти;
лидерство; сътрудничество; решаване на
проблеми; критично мислене; стратегическо
планиране.

НАЧАЛО:
01.06.2019.

КРАЙ:
ВИД: ЕДС, ЕКС
31.05.2020 ДЪЛГОСРОЧЕН
ДОБРОВОЛЧЕСКИ ПРОЕКТ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ДОБРОВОЛЦИ:
АГИТА ЯУНЗЕМЕ, КРИСТИНА
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ЧИМБАРАЙТЬЕ - ЛАТВИЯ; РИЧАРД
ХОРВАТ - УНГАРИЯ; МЕЛАНИ
ШАФЕР - ГЕРМАНИЯ

Агита и Кристина дойдоха от Латвия
през 2019 г. И двете участваха
в дългосрочен доброволчески
проект, развиха свои собствени
проекти и приключиха успешно
доброволчеството си през март 2020.

Ричи има социологическо образование,
което му помогна в дейнсотите по
дълосрочния му проект, който приключи
през февруари 2020. Мелани тъкмо
беше приключила с училището, когато
за една година в България. Днес търси
нови възможности у дома.
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GATHER YOUR INSPIRATION / СЪБИРАНЕТО НА
ВАШЕТО ВДЪХНОВение

В това събитие събрахме, обменихме опит, създадохме нови контакти и
споделихме какво е Еразъм + и младежката мобилност. Показахме и разказахме
за възможностите за включване и участие в различни инициативи.

ДАТА: 10.04.2019
МЯСТО: ГАРВАН И ГЮЛЕ
ЧАС: 19.00

Panel discussion – having a small business in
Bulgaria

Ако още се питате кога е подходящият момент да започнете нещо свое - бизнес или
друго начинание, отговорът е СЕГА. Това е много кратко резюме на събитието, а
запис от стрийма можете да гледате през нашата Фейсбук страница.

ДАТА: 27.09.2019
МЯСТО: ОФИСА НИ
ЧАС: 19.00
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Documentary Screenings with Smokinyа

Всяка втора седмица се събирахме за Документалните прожекции в уютната
среда на нашия малък офис. Първата среща беше на 22 август. Всяка среща е
съпътствана от дискусия. Всеки бе добре дошъл да предложи тема или конкретен
филм за прожекциите.

ДАТА: 22.08.2019
МЯСТО: ОФИСА НИ
ЧАС: 19.00

The Origin of the Species – Интервю с
режисьора Алберто Редийери

Първата документална прожекция във фондация Смокиня се случи на 13 юни
2019 г. като част от личния проект на Илзе. Изданието през септември беше
специално, режисьорът на показания филм присъства по време на прожекцията
и дискусия след това.

ДАТА: 26.09.2019
МЯСТО: ОФИСА НИ
ЧАС: 19.00
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Smokinya FEST – with love, care and
cooperation

Това събитие беше част от дългосрочния доброволчески проект OffLINE– FROM VOLUNTEER TOWARDS EMPLOYED, съфинансиран по програма “Еразъм +”. Фондация
„Смокиня“ е координатор на проекта. Фестивалът имаше плътна програма, съчетана
с хубаво време.

ДАТА: 20.10.2019
МЯСТО: МАЙМУНАРНИКА
ЧАС: 12.00 - 19:00

Smokinya FEST – with love, care and
cooperation

Програмата на фестивала включваше Word Cafe; Slackline - опити; рисуване на графити; рисуване с кана; карикатури;
акройога уъркшоп; уъркшоп за движение на тялото; K-pop уъркоп; концерт с Toni#Gabi. Нови хора, нови срещи и нови
приятели беше основният фокус на събитието. Спомените бяха запаметени в ъгъла за снимки зад ръчно изработена
рамка, специално за фестивала.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ на участниците

„Пристигнахме през септември, с
куфар, пълен с илюзия в напълно
нова страна, и това беше голямо
предизвикателство за нас. Първите два
месеца прекарахме да се опитаме да
намерим мястото си тук. Сега София е
вторият ни дом, имаме голяма група
приятели, които са нашето семейство,
те са от много различни страни.“

„Обичам да помагам на хората да
изживеят нещо ново, както и самата
аз да изживявам нещата, да уча, да
оставам любопитна и да направя света
по-добро място. Дойдох тук с много
въпроси за това какво искам да правя в
живота си, как да изразя страстта, която
имам, и да открия възможностите, които
да бъда част от организация, която дава
такива възможности.“

Кармен и Илзе |
iHigher

„Времето поддържа своето странно
темпо. Завършвайки училище това
лято,
потърсих
възможности
за
доброволчество в чужбина и по някакъв
начин кацнах в София, във фондация
Смокиня като четвърти доброволец
на проекта offLINE. Никога преди не
съм се занимавала с НПО, така че
всъщност не знаех какво ме очаква.“
		
		
Мелани|
offLINE

		

Агита |
offLINE

„Върнах се към страстта си да правя снимки
и видеоклипове. Да, тази червенокоска с
камера на събитията на „Смокиня“ съм аз.
Предстои ми още дълъг път, но се уча бързо.
И най-важното е, че се наслаждавам на този
процес на учене, защото съм заобиколена
от невероятно красиви хора -   отвътре
и отвън. Фондацията поддържа много
събития, което ми помага да израствам
като фотограф.“
		
Кристина |
offLINE | Smokinya Fest ‘19
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годината в още няколко кадъра

годината в още няколко кадъра
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ИНДЕКС:
Снимков материал личен архив на фондация „Смокиня“, партньорски
организации и участници в проектите
Илюстрации авторски дизайн и дигитална библиотека Pixabay
Икони за социални медии и графични илюстрации дигитални библиотеки Freepik; Starline
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