
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  ПРЕЗ 2017 г., 
 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 Агенция по 
вписванията с ЕИК 176996288. 

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 2017 г.  
 
Фондация “Учене за Промяна” фокусира усилията си през 2017 година в изпълнение на 
дейности в основните направления определени от целите на организацията. Основните 
дейности бяха насочени в 4 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; 
4. Онлайн присъствие, популяризиране и обучения; 

 

Привличане и обучение на екип от експерти  

През 2017 година към екипа на фондацията се включиха експерти от различни сфери на 
младежката работа и образованието: 

- Десислава Писарова – психолог, арт-терапевт, коуч и обучител 
- Константина Челебиева – младежки работник и специалист по Форум театър 

Ролята на ново привлечените експерти беше да участват в подготовката и изпълнението на 
проекти в областта на обучението и младежката работа. 
 

Подготовка и подаване на проектни предложения към различни 
донорски програми 

През 2017 г. бяха подготвени и подадени от екипа на Фондацията общо 4 проектни 
предложения (3 към програма Еразъм + и 1 към Съвета на Европа): 

- Building bridges through Human rights education (Мостове чрез обучение за 
Човешки права) към Съвета на Европа; 

- Усмихни се на живота – позитивн апсихлогия в младежката работа към 
европейската програма за образование, обучение и спорт Еразъм + (поддейност 
Младеж КА1) 

- През интелигентност към вдъхновение  към европейската програма за образование, 
обучение и спорт Еразъм + (поддейност Младеж КА1) 

- Step 1: Action! – Take your place in the youth work (Стъпка 1: Действай – твоето 
място в младежката работа) към европейската програма за образование, обучение и 
спорт Еразъм + (поддейност Младеж КА1) 

От подадените проектни предложения 1 беше одобрен за финансиране и изпълнение – 
През интелигентност към вдъхновение. 

Освен като водеща организация (в горепосочените проекти) Фондацията участва и като 
партньор в 16 международни проекта (по програма Еразъм +), от които бяха одобрени три. 
Проектите са планирани за осъществяване в Румъния и Тунис през 2018 г. 
 

Осъществяване на одобрени проекти и партньорства 

През 2017 г. Фондацията работи по изпълнението на 3 проекта с различна продължителност 
(2 одобрени през 2016 и един през 2017): 
1. Природата като учител – еко-центрично развитие в Младежката работа 01.02.2017 – 

31.08.2017; 
2. ПОСТИЖЕНИЕ – иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници  

01.09.2016 – 31.08.2018 
3. През интелигентност към вдъхновение 01.06.2017 – 30.11.2017 
 
 
 



Природата като учител – еко-центрично развитие в Младежката работа 
2016-3-BG01-Ka105-035201, договор: КА105/Youth-19/27.01.2017 
Общ одобрен бюджет – 18499 евро 
 
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 
ДА ПОВИШИ КАПАЦИТЕТА НА МЛАДЕЖКИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВИ 
РЕЗУЛТАТИ И СИЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЛИЧНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА 
МЛАДЕЖИТЕ. 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 
1. Развиване на компетенции у младежките работници за работа с младежи над сложни лични 
предизвикателства, давайки им възможност да достигнат пълния си потенциал. 
2. Изграждане и укрепване на лични и професионални визия, мисия и ценности на младежките 
работници, за да действат като отговорни членове на световната общност за защита на Земята и 
подкрепа на автентично младежко развитие. 
3. Развитие на умения за трансфер на компетенции и иновации у младежките работници, за да 
използват и адаптират съвременни обучителни концепции, инструменти и методи в собствената си 
работна среда. 
4. Засилване стратегическото мислене на участниците, за да могат да създават дългосрочни 
интервенции, насочени към лично и професионално развитие на младите хора. 
 
Проектът е синергично свързан с Еразъм+, като допринася за конкурентоспособността на пазара на 
труда, професионалното ориентиране, адресира проблемите на околната среда, стимулира ученето 
през целия живот, подобрява на качеството на младежката работа (чрез иновации и обмен на добри 
практики), насърчава равнопоставеност и сплотеност, изгражда капацитет на партньорите, създава 
нови подходи за адресиране на 8-те ключови компетенции, засилва международното 
сътрудничество и т.н. Всички тези аспекти са част от 5-те цели на Европа 2020, целите на 
стратегическата рамка ЕСЕТ 2020г. и специфичните цели на KA1. 
В проекта участваха хора на възраст над 21 години, с най-малко 2 години опит в работата с младежи и 
участвали в поне 2 международни мобилности, изпълняващи една от следните роли: младежки 
работници, младежки лидери, образователни и кариерни консултанти, учители, педагози, обучители, 
наставници, ментори, доброволчески координатори. Условие за участие в проекта е, те да работят 
директно и постоянно с млади хора. В проекта участваха 27 лица, в 3 категории: участници (22), 
обучители (3) и лица за подкрепа на организацията на дейността (2). 
Проектът се нарича " Природата като учител – еко-центрично развитие в младежката работа", защото 
е свързан с природата като ресурс за личностно развитие. Влиянието на природата върху човека е в 
основата на много психологически школи, подходи за холистично развитие, символика, ритуали и 
т.н. В обучението ще използваме трудовете на Бил Плоткин, Дж. Трудел, Дж. Кембъл и др. 
адаптирани към нуждите на младежката работа. Подходът е новаторски, защото много малко 
младежки работници познават и използват концепциите на съвременната психология на развитието. 
Психологията на развитието и в частност еко-центричното направление е подход, който може да 
подпомогне младежите в съвременното общество и да запълни много празноти създавани от 
икономическата среда, социалния натиск, медийното влияние и други проблеми на глобализацията. 
Този подход може да подкрепи младежите да разкрият и активират пълния си потенциал, 
използвайки практически методи и инструменти. 
 
Проекта генерира следните резултати: 
- 22 плана за трансфер и приложение на наученото; 22 индивидуални плана за действие ; Повече от 
40 неформални методи за обучение (проведени и създадени по време на курса) ще бъдат на 
разположение на 10 организации; Наръчник за еко-центрична младежка работа; „Учене за промяна” 
планира да разработи с някои от участващите организации: 1 младежки обмен, 1 тренинг и 1 
стратегическо партньорство. 

 
ПОСТИЖ ЕНИЕ – иновативни методи за обучение и развитие на младежки 
работници 
2016-2-BG01-KA205-023835, договор: KA205/Youth-77/19.10.2016 
Общ одобрен бюджет (за 2017) – 31242 евро 
 
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 2017 г. бяха реализирани: 
1. Дейности свързани с мениджмънта на проекта 
a. Подготовка на документи и програми; 
b. Създаване на онлайн споделено работно пространство за комуникация и дистанционна работа; 
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 методология за обучение на младежки работници – структуриран подход базиран на 
позитивна психология и екоцентрично развитие; 
3. Изготвяне на наръчник „Екоцентрична младежка работа”; 
4. Създаване н аонлайн обучителна платформа – www.learningforchange.net  
5. Създаване на онлайн обучителни курсове на английски език – www.learningforchange.net/courses/  
6. Провеждане на две обучения в България и Румъния с по 20 участници, с продължителност по 6 
дни; 
7. Провеждане на две международни срещи на екипа от експерти и координатори в проекта, в Кипър 
и Румъния; 

 
 
 

http://www.learningforchange.net/
http://www.learningforchange.net/courses/


През интелигентност към вдъхновение  
2017-1-BG01-KA105-036004, договор: КА105/Youth-311/23.05.2017 
Общ одобрен бюджет – 17219 евро 
 
Младежки обмен „През Интелигентност към Вдъхновение“ се осъществи в обучителен център 
„Училище сред природата“ в близост до град Смолян. В него се включиха 20 младежи на възраст 
между 18 и 25 години от 5 държави – България, Чехия, Румъния, Италия и Испания. Екипа включва 5 
лидери, 2 фасилитатори и 1 логистик. Обмена се проведе в периода 13 - 23.10.2017 г. 
Проектът “През Интелигентност към Вдъхновение” се свързва пряко с една от специфичните цели на 
програма “Еразъм +” в сектор Младеж, а именно да се подобри равнището на ключовите 
компетенции и умения у младежите с цел успешната им реализация в социален и личен план. 
Основната цел на проекта е да стимулира личното и професионалното развитие на младите хора, 
предоставяйки им възможности за изследване на техните нужди и усъвършенстване на техните 
силни страни, таланти и страсти, използвайки като основа моделът на Хауърд Гарднър за 
Множествена Интелигентност.  
 
Специфичните цели на проекта са както следва: 
•  Да развие позитивно отношение към разнообразието от таланти и стилове на учене; 
•  Да създаде позитивно отношение към себеизследването и връзката със себе си; 
•  Да предостави знание за теорията за Множествена интелигентност на Х. Гарднър; 
•  Да запознае участниците с инструменти за личностно развитие 
•  Да подкрепи участниците да идентифицират техните силни страни и нужди; 
 
Моделът на Граднър оспорва тезата, че имаме една единствена интелигентност, която може да бъде 
измерена чрез стандартизиран тест (напр. IQ test) и обособява седем основни интелигентности, 
които всеки човек притежава, но развива в различна степен. Обучителните дейности по време на 
младежкия обмен ще повишат ключовите компетентности на участниците и ще им предоставят 
инструменти за личностно развитие, базирани на потребностите на отделната личност. Основните 
насоки, в които ще се работи са себепознанието и себеусъвършенстването като път към успешна 
реализация и практическото изследване на силните страни, нужди и сфери на развитие. 
В проекта ще вземат участие младежи между 18 и 25 години. В тази възраст младежите изпитват 
потребност да изследват себе си и възможностите за реализация, да развиват силните си страни и да 
трупат личен и житейски опит. В същото време те често все още нямат установен професионален път 
и план за реализация. В тази посока, проектът ще ги насърчи да изследват себе си и автентичните си 
интереси и мотивация и да направят информиран избор за професионалното си развитие. 
Проектът засяга теми като: личностно развитие, множествена интелигентност, себеусъвършенстване, 
комуникация, групова работа, креативност, професионална ориентация, здравословен начин на 
живот, целеполагане и планиране. 
Резултати от проекта включват: повишаване на капацитета на изпращащите организации с 
доброволци, които ще са разпространители на придобития опит и знания; повишена сетивност у 
младежите относно личните им потребности и начините, по които да ги удовлетворяват; повишена 
пригодност за заетост и професионална реализация на участниците. 
Използваните методи за постигане на целите на проекта са обучителни сесии, работилници, 
симулации, интерактивни презентации, дискусии, ролеви игри, демонстрации, индивидуална и 
групова рефлексия. 
 
Проектът „През Интелигентност към Вдъхновение“ има положителен ефект върху самооценката и 
самочувствието на участниците. Те ще бъдат по-осъзнати за силните си страни и за сферите, в които 
имат нужда от подобрение. Младежите ще бъдат подготвени да изготвят план за постигане на ясно 
поставени цели, базиран на силните им страни и лични потребности. 
Дългосрочното въздействие на проекта се изразява в използването на анализа на резултатите от 
младежкия обмен за иницииране на допълнителни проучвания и работа по инструменти и начини за 
приложение на модела за Множествената интелигентност в младежката работа. 

 
 
 
 
 
 



Онлайн присъствие, популяризиране и обучения  

През 2017 започна активната работа по онлайн присъствието на Фондацията. Това стана 
основно чрез ново изработения сайт (www.learningforchange.net ) и Фейсбук страницата 
(LFCFoundation ). След разработването и стартирането на сайта екипа се погрижи чрез него 
да се осигури достъп до свободни ресурси в сферата на неформалното учене, младежката 
работа и екоцентричното развитие. Всички материали са преведени на български и на 
английски език. Чрез сайта се предлагат безплатни онлайн курсове, безплатни обучителни 
материали, публикации и наръчници, курсове и дейности, участия в международни проекти 
и други. 

Основни секции в сайта са: 
1. Облайн обучения - https://learningforchange.net/bg/courses/  
2. Покани за участници - https://learningforchange.net/bg/category/call-for-participants/  
3. Проекти - 

https://learningforchange.net/bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b
8/  

4. Ресурси - https://learningforchange.net/bg/knowledge-base/  
 
 
За контакти: 
София 1303 
Зона Б-5, бл.15, вх.В  
тел. 0896756267 
ел. поща: home@learningforchange.net 
www. learningforchange.net 
https://www.facebook.com/LFCFoundation/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Изготвил…………   ………………. 
гр.София        /Огнян Гъдуларов/ 
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