
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  ПРЕЗ 2016г., 
 ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40, АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ НА  

 
ФОНДАЦИЯ „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” 

 
 

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Фондация “Учене за Промяна” е организация, регистрирана в 
обществена полза в Централния регистър към Министерство 
на правосъдието под номер 20160413018. 

Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” е доброволна и 
независима организация, учредена като юридическо лице с 
нестопанска цел, определено за осъществяване на дейност в обществена полза, като осъществява 
своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и Учредителния 
акт на Фондацията.Фондацията е учредена на 14.02.2016 г. в София от екип експерти в младежката 
работа и неформалното учене. Основно направление в работата на Фондацията е Младежката 
работа и проектната дейност в областта на образованието и обучението. 

Основни цели на Фондация „УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” 
В областите си на действие Фондацията се развива, като работи за постигане на следните цели: 

1. Развитие и утвърждаване принципите на солидарност, социална справедливост, право на 

образование и обучение, взаимно сътрудничество, междукултурен и междурелигиозен диалог, 

обществената и лична отговорност, мир и устойчивото развитие; 

2. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество и участието му в 

обществения живот;  

3. Повишаване качеството на Младежката работа в България и Европа; 

4. Повишаване качеството и улесняване достъпа на деца, младежи и възрастни до обучителни 

услуги базирани на Неформално учене и Неформално образование; 

5. Подпомагане на социалното включване, личностното развитие и професионалната реализация 

на деца и младежи в неравностойно положение и/или техните семейства; 

6. Развитие на предприемачески дух и умения сред младите хора и борба с младежката 

безработица; 

7. Стимулиране и популяризиране на социалното предприемачество, отговорната консумация и 

отговорния бизнес; 

8. Защита на Човешките прав и околната среда; 

9. Подпомагане развитието на национални и международни политики в сферата на Образование, 

Младежка работа, Заетост, Социална политика и Опазване на околната среда; 

10. Популяризиране на онлайн ученето и достъпа до обучение и ресурси базирани в интернет. 

 
 
 
 
 
 
 



II. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2016 г.  
 
Като новоучредена организация Фондация “Учене за Промяна” фокусира усилията си през 2016 
година в изграждане на организационен капацитет и стартиране на дейност в основните 
направления определени от целите на организацията. Основните дейности бяха насочени в 3 
направления; 

1. Привличане и обучение на екип от експерти; 
2. Подготовка и подаване на проектни предложения към различни донорски програми; 
3. Осъществяване на одобрени проекти и партньорства; 

 
Привличане и обучение на екип от експерти 
През 2016 година към екипа на фондацията се включиха експерти от различни сфери на 
младежката работа и образователната сфера: 

- Галина Кънчева – специалист човешки ресурси и тренинг мениджър 
- Георги Мерджанов – младежки работник и специалист Младежки политики 
- Лия Савова – младежки работник и обучител 
- Лета Панайотова – педагог, специалист в алтернативно преподаване 
- Тихомира Нанева – педагог и обучител 

Ролята на ново привлечените експерти беше да участват в подготовката и изпълнението на проекти 
в областта на обучението и младежката работа. С цел въвеждане на експертите в работата на 
организацията бяха проведени няколко екипни срещи в София, както и обучение за ефективна 
работа в екип и писане на проекти. 
 
Подготовка и подаване на проектни предложения към различни донорски програми  
През 2016 г. бяха подготвени и подадени от екипа на Фондацията общо 3 проектни предложения: 

- Академия за лидери „Вдъхновение в действие” към Националната програма за Младежта 
на ММС 2016-2020; 

- ПОСТИЖЕНИЕ – иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници към 
европейската програма на образование, обучение и спорт Еразъм + (поддейност Младеж 
КА2) 

- Природата като учител – еко-центрично развитие в Младежката работа към европейската 
програма на образование, обучение и спорт Еразъм + (поддейност Младеж КА1) 

Благодарение на усърдната работа на екипа и качествената подготовка проектните предложения 
всички подадени проекти бяха одобрени за финансиране и изпълнение. 

Освен като водеща организация (в горепосочените проекти) Фондацията участва и като партньор в 
6 международни проекта (по програма Еразъм +), от които беше одобрен един. Проекта е планиран 
за осъществяване във франция през 2017 г. 
 
Осъществяване на одобрени проекти и партньорства 
През 2016 г. Фондацията стартира изпълнението на 3 одобрени проекта с различна 
продължителност: 
1. Академия за лидери „Вдъхновение в действие” 01.12.2016 – 28.02.2017; 
2. ПОСТИЖЕНИЕ – иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници 

01.09.2016 – 31.08.2018 
3. Природата като учител – еко-центрично развитие в Младежката работа 01.02.2017 – 31.08.2017 
 
 
 
 
 



Академия за лидери „Вдъхновение в действие” 
НПМ-070-П2-ТО4/2016, договор: 250024/15.12.2016 
 
Проектът Академия за лидери „Вдъхновение в действие“ обхвана 25 младежи от община Смолян и 
се реализира в 3 фази с последващи действия: 
• Вдъхновителски уикенди - Фаза 1 - декември 2016 
• Планиране на проекти - Фаза 2 - януари 2017 
• Академия за умения - Фаза 3 - февруари 2017 
• Последващи действия - февруари 2017 
Фаза 1 има за цел да запознае младежите с механизмите за иницииране и организация на младежки 
събития. Те ще бъдат насърчени да помислят за инициативи, които смятат за полезни за общността 
им. 
Във фаза 2 на проекта младежите планират тези инициативи под менторството на инструкторите по 
проекта. 
Във фаза 3 - едноседмична „Академия за умения“ - участниците работят върху 
самоусъвършенстването си, обособявайки се като активни млади хора, действащи за развитието на 
младежката култура в община Смолян. 
След края на Академията младежите имат възможността, с подкрепата на Фонадацията, да 
осъществят планираните инициативи в рамките на проекта. 
Изпълнението на дейностите по настоящия проект допринесе за активизирането на младите хора 
на територията на община Смолян. 
 
В рамките на проекта през 2016 г. бяха реализирани: 

 Изработване на методология за провеждане на обученията 
На специално насрочена и проведена среща, екипът по изпълнение на проекта направи оценка на 
нуждите на целевата група  на база посоченото от участниците във Формата за кандидатстване. 
Тази оценка спомогна за адаптирането на методи и инструменти за създаване на методология на 
обученията, заложени по проекта, която да отговаря максимално на потребностите и профила на 
участниците, селектирани за обученията. 

 Подготовка на участниците 
Съставяне и разпространение на въпросник-анкета, който да служи за определяне нуждите и 
потребностите на целевата група и чрез койот да съберем контакти на младежи, интересуващи се 
от темата на проекта; използване на координатите, получени през тази форма за разпространение 
на Информационн бюлетини; съставяне, изготвяне и разпространение на Информационни 
бюлетини (2 бр), които подготвят и запознават младежите с темите и фазите на проекта; 

 Провеждане на „Вдъхновителски уикенд“ 
Първата физическа среща с участниците по проекта, чиято основна цел беше да се запознаем, да 
набележим темите и областите, в които младежите биха желали да променят, да анализираме 
корена на проблемите, които младежите виждат около себе си. Младежите работиха 
самостоятелно и по групи върху анализа на младежката среда в община Смолян и региона, 
запознаха се с официалната „Стратегия за младежта“ на община Смолян и проучиха законовите 
рамки, в които мога да влияят на средата около себе си чрез младежки инициативи. Запознаха се и 
практически изследваха елементите на работата в екип и си създадоха условия и правила за 
работа. 
 
Останалите дейности и финансовото отчитане и приключване на проекта се случват през 2017 г. 
 
 
 
 



ПОСТИЖЕНИЕ – иновативни методи за обучение и развитие на младежки 
работници 
2016-2-BG01-KA205-023835, договор: KA205/Youth-77/19.10.2016 
 
Този проект има за цел да подкрепи развитието на качеството на работата с младите хора в 
страните-участнички. Както е известно България, Румъния и Кипър са сред страните от ЕС, където 
младежкия сектор е в начален етап на развитие. Младежките политики са в процес на разработка и 
няма национални стратегии за младежки работници. Въпреки това, и в трите страни в 
сътрудничество между неправителствени организации, образователни институции и държавни 
органи (министерства и агенции) са направени стъпки в областта на развитието на младежкия 
сектор. 
В този контекст, проекти като този са важни за изграждането на високи стандарти за качество, 
както и развитието на социално-възпитателната работа. В проекта “ACHIEVE” - innovative methods 
for training and development of youth workers ("ПОСТИЖЕНИЕ" - иновативни методи за обучение и 
развитие на младежки работници) са дефинирани и заложени следните цели и резултати: 
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е: 
Проекта да стимулира повишаване качеството на младежката работа сред конкретни 
заинтересовани страни и участници в младежката сфера, с цел повишаване компетенциите на 
младите хора. 
Специфичните цели на проекта са: 
1. Да се намали несъответствието между личните и професионални нужди на младежките 
работници, с цел по-успешно кариерно развитие в младежката сфера. 
2. Да се разработят иновативни подходи (методологии, инструменти и практики), предназначени 
за лично и професионално развитие на младежките работници за по-добро обслужване на нуждите 
на младите хора като цяло и младежи в неравностойно 
положение, в частност. 
3. Да се адаптират иновативни подходи (позитивна психология, позитивно образование и еко-
центрично развитие) в професионализацията на младежки работници и да се приложат тези 
подходи в работа с младежи в неравностойно положение. 
4. Да се увеличи подкрепата и създадат източници за текуща поддръжка и обучение през целия 
живот (лично и професионално) на младежките работници. 
Оценявайки моментното състояние на изпълнение на целите на проекта (6 месеца след неговото 
начало) можем да твърдим, че постигането на целите и изпълнението на активностите следва 
предвидения план. Всички въвлечени членове на екипа са удовлетворени от работата и 
резултатите до момента. Дейностите се изпълняват спрямо графика синхронизиран с ЦРЧР. 
До момента са изпълнени множество дейности свързани с мениджмънта на проекта от всички 
партньори, две международни срещи, както и един интелектуален продукт, който не беше 
финансиран при подписването на договора, но фигурира в проектното предложение (О1 - Research 
among youthworkers about areas for personal and professional development – Изследване сред 
младежките работници за сфери, в които е нужно задълбочаване на личното и професионално 
развитие). 
Дейностите изпълнени до момента са пряко насочени към Специфична цел 1 (Да се намали 
несъответствието между личните и професионални нужди на младежките работници, с цел по-
успешно кариерно развитие в младежката сфера) и засягат поставянето на стабилна основа за 
следващите дейности заложени в проектния план. 
 
В рамките на проекта през 2016 г. бяха реализирани: 
1. Дейности свързани с мениджмънта на проекта 
a. Подготовка на планове за действие, базови документи и програми; 
b. Създаване на онлайн споделено работно пространство за комуникация и дистанционна работа;  
c. Подписване на партньорски споразумения за работа по време на изпълняване на дейностите и 
управление на финансовия 



ресурс по проекта; 
d. Организиране изпълнението на дейностите по проекта; 
e. Регулярно отчитане на дейностите по проекта в определените срокове; 
f. Координиране и поддържане контактите с партньорите и други ведомства по проекта; 
g. Контролиране процесите по изпълнение дейностите на проекта и неговата визуализация; 
h. Изготвяне и съхраняване на техническите документи. 
2. Изготвяне на комуникационен план – съгласуване на стратегията за комуникация и 
взаимодействие между партньорите; 
3. Изследване сред младежките работници за сфери, в които е нужно задълбочаване на личното и 
професионално развитие (О1) 
– социологическо изследване сред 132 младежки работници от 19 държави. (Дейност не 
финансирана от проектния бюджет, но 
заложена в проектното предложение) 
4. Първа транс национална среша на екипа (М1) – среша на националните координатори в България 
с цел стратегическо планиране и стартиране на проектните дейности. 
 
 

Природата като учител – еко-центрично развитие в Младежката работа 
2016-3-BG01-Ka105-035201, договор: КА105/Youth-19/27.01.2017 
 
Проекта е одобрен в рамките на 2016 г, но всички дейности са планирани за изпълнение през 2017 г. 
 
 
 
 
За контакти: 
София 1303 
Зона Б-5, бл.15, вх.В  
тел. 0896756267 
ел. поща: home@gudevicalearning.net 
www. gudevicalearning.net 
https://www.facebook.com/LFCFoundation/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Изготвил…………   ………………. 
гр.София        /Огнян Гъдуларов/ 
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