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оценка на приложимостта на придобитите умения 

СЪДЪРЖАНИЕ

ретроспекция на  предишен обучителен опит
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формуляр 1 - попълва се самостоятелно
формуляр 2 и 3 имат аналитичен характер
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ЦЕЛ
да се идентифицират позитивните и негативните 
професионални аспекти и да се провери съгласуваността 
им с проекта за професионално развитие

СЪДЪРЖАНИЕ
идентифициране на ценности и аспекти, свързани с 
работата

МЕТОД
попълва се самостоятелно от потребителя и по-
късно се разглежда заедно с консултанта 
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ЦЕЛ
да се анализират и оценят методите за справяне в 
различни ситуации

СЪДЪРЖАНИЕ
формуляр за самооценка на методите за 
справяне в различни ситуации

МЕТОД
попълва се самостоятелно и впоследствие се 
обсъжда с консултанта
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ЦЕЛ
да анализира чувството за лична ефективност на 
индивида

СЪДЪРЖАНИЕ

формуляр за самооценка на личната ефективност 

МЕТОД
попълва се самостоятелно и се анализира с 
помощта на консултанта
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ЦЕЛ
да се направи сравнение между амбициите и действителните 
намерения на потребителя за професионалното му бъдеще, за 
да се провери осъществимостта на неговите желания

СЪДЪРЖАНИЕ

анализ и оценка на връзката между желания и намерения

МЕТОД
попълва се самостоятелно и впоследствие се 
анализира с консултанта
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ЦЕЛ

да се изработи проект за професионално развитие

СЪДЪРЖАНИЕ

чернова на проекта за професионално развитие

МЕТОД
попълва се самостоятелно и впоследствие се 
анализира с консултанта
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Какъв опит е 
необходим? 
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заплащането? 

Какво е 
взаимодействие

то с колеги? 
 

Какви са 
основните  
дейности? 

 

Какви умения 
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Комуникативни 
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по темата на 

дискусия
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координаторски 

способности
Обмяна на 

мисли

Адресиране 
към цялата 

група

Задълбочена 
подготовка
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   .  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

ЦЕЛ

да изясни и дефинира целите на баланса

СЪДЪРЖАНИЕ

анализ на очакванията на потребителя

МЕТОД

самостоятелно попълване
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ЦЕЛ
да се идентифицират важните етапи от професионалната биография 
на потребителя, ситуацията в момента и бъдещите възможности

СЪДЪРЖАНИЕ
професионална биография на потребителя,  по-важни 
етапи и събития

МЕТОД

самостоятелно попълване 
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ЦЕЛ
да възстанови в хронологичен ред  най-важните стъпки и 
събития в професионален план

СЪДЪРЖАНИЕ
професионалната биография на потребителя чрез 
възстановените му спомени от изминалите години 

МЕТОД

самостоятелно попълване 
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ЦЕЛ
да възстанови преходните етапи в биографията на 
потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ

графично представяне на автобиографията 

МЕТОД

самостоятелно попълване
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ЦЕЛ
да възстанови етапите и преходите в 
професионалната биография на потребителя 

СЪДЪРЖАНИЕ
графично представяне на най-важните 
професионални етапи

МЕТОД

самостоятелно попълване вкъщи
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4.5.3.     
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 ,    : 
, ,    
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    ,    

ЦЕЛ
да възстанови пътя на обучение, за да се анализира и 
оцени използваемостта на придобитите компетенции

СЪДЪРЖАНИЕ

възстановен опит от преминати обучения

МЕТОД
формуляр 1: самостоятелно попълване; 
формуляри 2 и 3: аналитична схема
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Период  

От                        до 
Образование 

 
 
 
 

 

Период  
От                        до  

Обучение  и продължаващо 
обучение  (посочете вида) 
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Образование Придобити  знания и умения 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение  и продължаващо 
обучение  (посочете вида) 

Придобити  знания и умения 
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Лична оценка 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Обучение и  
продължаващо 
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Лична оценка 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

    ,      
   :    
     



150

 
 
 

  
 BG051PO001-7.0.01-0125-C0001 

         
          . 
 
  /  
        
,       
    
   .    
,        
         
         
 . 

 
       
      
        
           
    . 

4.5.4.     
  

 
        
    , 

ЦЕЛ
да анализа настоящата или бъдеща работа и 
компетенциите, които тя изисква

СЪДЪРЖАНИЕ
анализ на професионалната ситуация, в която се намира 
клиента

МЕТОД
формуляр 1: самостоятелно попълване; формуляр 2-3:
попълване с помощта на консултант (ориентир за консултанта)
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ЦЕЛ
да се анализират моментите на промяна в 
професионален план и тяхното значение

СЪДЪРЖАНИЕ

описание на професионалния опит

МЕТОД
самостоятелно попълване и последващ анализ с  
помощта на консултант
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ЦЕЛ
да анализира компетентностите, придобити по 
време на решителни събития/преживявания

СЪДЪРЖАНИЕ

възстановяване на личните върхови моменти

МЕТОД
самостоятелно попълване; ориентир за 
консултанта
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ЦЕЛ
да се направи оценка на преносимостта и използваемостта 
на компетенции, придобити в личния живот/извън работата

СЪДЪРЖАНИЕ

описание на извънпрофесионални дейности

МЕТОД
попълва се самостоятелно или с помощта на 
консултант
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ЦЕЛ
да се направи оценка на преносимостта на 
компетентностите придобити в семейната среда

СЪДЪРЖАНИЕ

описание на ежедневни дейности

МЕТОД
попълва се самостоятелно или с помощта на 
консултант
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ЦЕЛ

да се анализира подходът на 
представяне на личността

СЪДЪРЖАНИЕ

самоописание

МЕТОД

самостоятелно попълване
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ЗДРАВ 

СПОРТИСТ 
играя баскетбол 

карам велосипед 

с приятели 
с колеги 
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Определете в каква степен Ви описват следните прилагателни: 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
способен            
услужлив            
наблюдателен            
прецизен            

точен             

приспособим             
благонадежден            
предприемчив            
амбициозен            
аналитичен            
предвидлив            
либерален             

гъвкав             

деен            

мотивиран            
авторитетен            

решителен            
непоколебим            

дипломатичен            

услужлив             
образован            

експедитивен             

оригинален            

упорит            

отстъпчив            
съобразителен            

рискуващ            
адаптивен            
находчив            
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инат             

щедър             

предпазлив             

последователен            

пресметлив             

отзивчив             

общителен             

отстъпчив             

практичен             

дискретен            

честен            

справедлив            

съвестен            

градивен            

любознателен            

ентусиаст             

прецизен             

опитен            

екстроверт             

самостоятелен            

индивидуалист            

интелигентен             

самоаналитичен            

коректен            

достоен            

добросъвестен            

подреден            
безпристрастен            
проницателен            
обаятелен            
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ЦЕЛ
да анализира  подхода на потребителя за управление  и контрол 
на събитията, за успешното управление на проекта му за развитие

СЪДЪРЖАНИЕ
описание на важни успехи и неуспехи

МЕТОД

формуляр 1: самостоятелно попълване;   формуляр 2: попълва 
се самостоятелно или с помощта на консултант; формуляр 3 има 
аналитичен характер и се използва от консултанта
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1 Локус на контрола е термин в психологията, който се свързва с 
убежденията на личността относно причините за добрите или лошите 
резултати в живота изобщо или в конкретна сфера като здраве или 
образование. Локусът на контрола се нарича още "локализация на контрола 
на волевите усилия". /Уикипедия/ 
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ЦЕЛ
да се направи детайлен анализ на конкертна професия и 
да се оцени съгласуваността й с интересите, ресурсите и 
компетентностите на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ

анализ на професия, която представлява интерес

МЕТОД

попълва се самостоятелно или с помощта на консултант
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ЦЕЛ
да сравни оптималните и реалните възможности и 
да постигне компромисен вариант помежду им

СЪДЪРЖАНИЕ
анализ и оценка на връзката между амбиции и 
реални намерения

МЕТОД
попълва се самостоятелно и служи като ориентир 
за консултанта
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ЦЕЛ
да се направи сравнение между амбициите и действителните 
намерения на потребителя за професионалното му бъдеще, за 
да се провери осъществимостта на неговите желания

СЪДЪРЖАНИЕ

анализ и оценка на връзката между желания и намерения

МЕТОД
попълва се самостоятелно и впоследствие се 
анализира с консултанта
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ЦЕЛ
да анализира евентуални пречки, които потребителят може да 
срещне и ресурсите, с които разполага, за да се справи с тях

СЪДЪРЖАНИЕ

анализ на личните опасения, страхове и желания

МЕТОД
попълва се самостоятелно и впоследствие се обсъжда 
заедно с консултанта
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ЦЕЛ

изработване на окончателен проект за професионално развитие 

СЪДЪРЖАНИЕ

чернова на проекта за професионално развитие

МЕТОД
попълва се самостоятелно и впоследствие се обсъжда 
с консултанта
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2 Брейнсторминг (на английски: brainstorming) или „мозъчна атака“ е групова 
техника за генериране на нови, полезни идеи при вземане на решения и за 
повишаване на творческото мислене. Тази техника може да бъде използвана 
като помощно средство за: дефиниране на задачата, върху която се работи; 
определяне на конкретни проблеми; намиране на примерни решения и 
изследване доколко те са надеждни. 
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Проект „КРЪГОВЕ“  

 

На 25 септември 2012 г. се проведе  

първата международна среща и 

пресконференция по проект „Кръгове: 

Иновативен подход за интегрирани 

услуги и гъвкаво обучение за 

насърчаване на ученето през целия 

живот и заетостта сред уязвими групи“. 

Проектът се изпълнява от 

„Инфоцентър“ ЕООД – Трявна ((ЦПО) 

в партньорство с две европейски 

организации: „Образование и обучение“ 

ООД, гр. Тренто, Италия, 

представлявана от г-н 

Джузепе  Монтарето и  „АДЕСПЕР”- 

Агенция за устойчиво развитие и 

насърчаване на селската заетост, гр. 

Леон, Испания, представлявана от г-н 

Хуан Антонио Санчес Родригес.  

 

 „Обучение и развитие” ООД е частна 

лицензирана фирма за продължаващо 

обучение на възрастни и осъществява 

своята дейност в автономна област 

Тренто, Италия. Областта има репутация 

на регион с най-голям брой иновации в  

 

 

 

областта на образованието и 

обучението. Организацията е участвала  

 

в създаването на качествени продукти 

по Програма EQUAL, съфинансирана от 

Европейския социален фонд. 

 

„АДЕСПЕР“ е неправителствена 

организация (НПО) от Леон, Испания, 

която работи за устойчивото развитие на 

региона си чрез предоставяне на 

качествено обучение и стимулиране на 

заетостта и притежава опит в дейности и 

проекти в области като социално 

включване, равенство между половете и 

равни възможности. Има богат опит в 

работата с рискови групи. Участвала е в 

създаването на качествени продукти по 

Програма EQUAL, съфинансирана от 

Европейския социален фонд. 
 
На срещата бяха поканени 

представители на местната власт, в 

лицето на кмета на град Трявна – 

инж. Драгомир Николов и неговия 

екип, представители на Община 

Дряново, служители от Център за  



 
 

 

 
социална рехабилитация и интеграция, 

от Дневен център за възрастни с 

увреждания и Дом за временно 

настаняване на стари хора, както и 

представители на читалища, детски 

заведения и медии в Трявна и Дряново. 

Специален гост бе г-жа Катя Колева, 

народен представител и член на 

Комисията по труда и социалната 

политика. 

 

Още за проект „КРЪГОВЕ“  

 

Цели да обедини усилията на центрове 

за обучение, НПО и общини за 

внедряване на модел за интегрирани 

услуги и гъвкаво обучение за групи в 

риск като подчертае важността на 

съпътстващи обученията услуги като 

детски забавачки, детски работилници и 

студиа, домове за стари хора, дневни 

центрове за хора с увреждания и др.  

 

Интегрираните услуги дават 

възможност на жени, особено майки с 

деца, семейства с един родител, хора, 

ангажирани с грижи за възрастни и 

близки с увреждания за по-лесен достъп 

до обучение и заетост.                                   

Гъвкавото обучение поставя акцент 

върху всеки индивид като осигурява  

 

индивидуална оценка на знанията, 

уменията и потребностите от обучение 

според нуждите на пазара на труда. 

Наред с международната среща на 

експерти в Трявна, проектът предвижда 

две работни посещения в Италия и 

Испания с представители на целевите 

групи за наблюдение и обмяна на опит.  

 

Информационното събитие, 

последвало пресконференцията, беше 

посрещнато с интерес и проектът 

получи широка обществена подкрепа. 

 

Кметът на гр. Трявна изрази 

готовност на Община Трявна за участие 

в проект „Кръгове“.  

 

След пресконференцията 

кметът на общината проведе среща с г-

н Джузепе Монтарето, г-н Хуан Антонио 

Санчес Родригес и г-жа Марта 

Ломбраня Таскон.  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ПРОТЕГНАТИ РЪЦЕ 

 

 

 

 
 

 

Гостите от Италия и Испания бяха 

поканени от кмета – инж. Драгомир 

Николов да присъстват на 

пресконференция по проект: „Нова 

възможност за обществена солидарност 

- социално предприятие за обществено 

хранене -Трявна”, също реализиран с 

финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките 

ресурси“, съфинансирана от 

Европейския социален фонд. По този 

начин два на пръв поглед различни 

проекта, финансирани по ОП „Развитие 

на човешките ресурси“,намериха своите  

 

 

 

 

 

 

 

допирни точки за бъдещи общи 

дейности и сътрудничество в социалната 

сфера. 

 

Ръководителят на проекта направи 

презентация на дейностите, 

съпътстващи подготовката и 

стартирането на Социалното 

предприятие и очакваните резултати. 

 

След пресконференцията участниците и 

гостите бяха поканени да посетят на 

място Социалната кухня, да разгледат 

постигнатото до момента и да се 

запознаят с персонала.  

 

По този начин два на пръв поглед 

различни проекта, финансирани по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“, 

намериха своите допирни точки за 

бъдещи общи дейности и 

сътрудничество в социалната сфера. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

КАСКАДНО ОБУЧЕНИЕ 

 

На следващия ден /26.09.12/се проведе 

каскадно обучение за потенциални 

обучители на оператори в центрове за 

интегрирани услуги. Лектори на 

обучението  бяха  г-н 

Джузепе Монтарето и г-н Хуан Антонио 

Санчес Родригес, както и местните 

експерти. Г-н Монтарето и г-н Родригес 

представиха свои успешните резултати 

от предишни проекти, създадени по 

програма EQUAL в Европа, финансирана 

от Европейския социален фонд. 

 

 

 

 

 

Очаква се в резултат на проекта да се: 

 

 създаде „Наръчник за 

интегрирани услуги и гъвкаво 

обучение за групи в риск“; 

 

 подпише Меморандум за 

дългосрочно сътрудничество 
между организации и общини от 

България, Испания и Италия. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Проект „КРЪГОВЕ“  
 

В резултат на проект  „Кръгове“ от 17 до 

20 септември 2013 г.  2-ма експерти и 6-

ма представители на целевите групи 

посетиха автономна провинция Тренто в 

Италия. Това беше второто работно 

посещение в партньорска страна под 

формата на двустранна среща. 

Вълнуващо пътуване с много нова 

информация и срещи с интересни хора. 



 
 

 

Какво искахме да проверим? 

 

 Как работят Центровете за 

интегрирани услуги, и приложими ли 

са за България? 

 Как си взаимодействат публичните 

власти и Центровете за обучение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейности 

 Работна среща на експертите; 

 Среща с екипа на “ОБУЧЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ“ ООД, участници и целеви 

групи в проект SFIDA; 

 Посещение на AGENZIA DEL LAVORO. 

КАКВО НАУЧИХМЕ? 

Провинция Тренто и италианския опит  

Положителни страни: 

 по конституция автономна, една 

от 5-те автономни провинции; 

 включва 217 общини; 

 много добре развита, счита се за 

„най-богатата“ в страната; 

 нива на производство и износ 

доста над средните за страната; 

 липсват големи индустрии; 

 икономиката се базира на малки 

по обхват икономически 

дейности; 



 
 

 

 много високо ниво на 

потребление на глава от 

населението. 

Отрицателни страни: 

 демографски проблеми; 

 много имигранти извън пазара на 

труда; 

 ниски нива на потребление на 

ИКТ; 

 много жени над 40 год. са 

дълготрайно безработни. 

ПРОВИНЦИЯ ТРЕНТО И У НАС 

 

Сравнително ниско ниво на младежка 

безработица в Тренто. 

 

Хора в зряла възраст веднъж изгубили 

работата си трудно се завръщат на 

пазара на труда. 

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ 

 Финансирани в Италия по 

програма EQUAL преди 10 години. 

 Тествани в няколко провинции, 

вкл. Тренто. 

 Днес голяма мрежа на 

национално ниво, т.е. устойчиви.  

 

 

КАКВО БЕШЕ ИНТЕРЕСНО ЗА НАС? 

 Как се осъществява 

индивидуалния подход в 

обучението – според 

потребностите на всеки индивид, 

а не на групата? 

 Как се идентифицират вече 

придобитите проф. умения на 

хората? 

 



 
 

 

 Как се определят нуждите от 

допълнителни такива? 

 Става ли това в синхрон с 

нуждите на пазара на труда? 

 Каква е ролята на обучителните 

институции? 

 На бизнеса? 

 На местните власти? 

 На държавата? 

 

 

 

 

ПОЛУЧЕНИ ОТГОВОРИ 

 Използват се формуляри и 

интервюта за оценка: 

- на компетентностите; 

- на нуждите; 

- за самооценка и др. 

 Има финансово и друго участие 

на местните и регионални власти 

(33% от стойността на 

обученията в Тренто се 

финансират от бюджета на 

провинцията) 

 Има взаимодействие на бизнеса с 

центровете за обучение и 

публичните власти като АЗ, напр. 

 

ЛЮБОПИТНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trento – на 1-во място по 

качество на образованието в 

Италия; 

 Изградена система за чиракуване, 

финансирана от провинцията и от 

правителството; 

 Университетите работят в тясно 

сътрудничество с бизнеса; 

 Агенция по заетостта в Тренто 

има пълна автономия (законова, 

административна и финансова); 

 БВП е с 27% по-висок от средния в 

ЕС; 

 За програмния период 2007-2013 

са усвоени 228 милиона евро –  

100 % от наличното европейско 

финансиране, за сравнение 

Италия – 30%). 



 
 

 

ЗА AGENZIA DEL LAVORO – АГЕНЦИЯ ПО 
ЗАЕТОСТТА на Тренто 

 Уникален модел за автономност 

от 1983; 

 Обединява и консолидира всички 

заинтересовани институции да 

създават политики по заетост; 

 Има управителен борд от 9 

човека: 

- Aагенция по заетостта – 3 

- Асоциация на работодателите – 3 

- Синдикати – 3 

 Има 6 отдела, всеки с по 12 

Центрове по труда – предлагат 

професионално ориентиране и 

индивидуален подход към всеки; 

 През последните 4 години 

инвестира 80% от средствата в 

работещите, не в безработните !!! 

 Приоритет е третия сектор, т.е. 

услугите: 

- Услуги за общността; 

- Търговия; 

- Туризъм. 

 Осъзнаване, че тежката 

индустрия не е решение за 

региона; 

 Ниво на безработица за 

последните 3 месеца – 6.2 % 

 Ниво на заетост – 65.30 %  

 Дейности: 

- Професионално ориентиране; 

- Наблюдение на пазара на труда; 

- Подкрепа за обучения на 

работното място; 

- Професионална квалификация на 

заети лица; 

- Подкрепа за предприемачеството. 

 Поддържа постоянна мрежа от 

европейски партньори; 

 Основен принцип – 

ЕКСПЕРИМЕНТА!!! 

 20 000 безработни лица обучени 

за последната година – 30% от 

тях заети след обученията; 

 Ключ към успеха: 

- Създаване на действаща мрежа 

от обществени оператори и 

частни организации за постигане 

на общи цели. 



 
 

 

 

 

Проект „КРЪГОВЕ“  
 

 от 22 до В резултат на проект  „Кръгове“

25 октомври 2013 г.  3-ма експерти и 3-

ма представители на целевите групи 

(НПО и обучителна институция) посетиха 

провинция Кастиля и Леон в Испания. 

 Това беше последното работно 

посещение в партньорска страна под 

формата на тристранна среща. 

Вълнуващо пътуване с много нова 

информация и срещи с интересни хора. 

 

 

 

Цел на посещението 

  Да се почерпи международен опит 

в областта на ученето през целия 

живот и равните възможности за 

създаване на заетост и 

самозаетост; 

   Да се почерпи международен 

опит в областта на гъвкавото 

обучение и  интегрираните 

(допълващи) услуги; 

  Да се постигне симбиоза между 

два приключили проекта по 

програма EQUAL - SFIDA и 

CONCILIATE BIEZO, за да се създаде 

методология и “Наръчник  за 

интегрирани услуги и гъвкаво 

обучение за групи в риск”. 

 

 

 



 
 

 

 

Дейности 

  Работна среща на експертите; 

  Среща с екипа на Асоциация 

“Проект за хората”, посещение на 

център за зависими в гр. Леон; 

Асоциацията има центрове е цяла 

Испания и работи с хора със зависимости 

като предлага образователен и 

терапевтичен подход, който приема, че 

зависимостите са индикатор за дълбоко 

индивидуално и социално разстройство. 

Подпомага зависимите и техните 

семейства в трудовата им и социална 

реинтеграция. Работи с база данни от 

компании, който „ухажва”, за да наемат 

нейни пациенти на работа. Секторите, 

които най-често откликват на техните 

усилия са строителната индустрия и 

телекомуникационните услуги (т. нар. 

Кал центрове или „Call Centres“). 

Получава финансиране от държавата, 

местните и регионални власти, от 

дарения и благотворителни кампании. 

Прилага строго индивидуализиран 

подход към всеки човек. Има два вида 

програми и терапевтични дейности – 

такива, които се прилагат в 

специализирани жилищни помещения и 

такива, прилагани в центровете, които 

зависимите и техните семейства 

посещават. 

 

  Среща и обмяна на опит с 

представители на „ASPRONA 

BIERZO” – Асоциация за грижи за 

хората с ментални увреждания и 

техните семейства; 

Асоциацията ги подкрепя в изграждането 

на техни собствени проекти за по-добро 

качество на живот и  популяризира 

социалното включване в справедливо и 

солидарно общество. 

Прилага персонализиран подход към 

всеки потребител като отчита различни 

аспекти на живота (образование и 

обучение, жилище, свободно време, 

финансови ресурси, трудова заетост и 

др.). Работи с вярата, че най-добрият 



 
 

 

начин за социална интеграция на хора с 

интелектуални затруднения е чрез 

осигуряване на заетост и обучение в 

рамките  на индивидуалните им 

способности. От 1981 година е член на 

Националната конфедерация на 

асоциациите, работещи за хората с 

ментални увреждания. 

През 2006 получава награда „Златен 

Кръст“  от Министерство на труда и 

социалната дейност в Испания за 

социална солидарност. 

Има около 980 потребители, около 300 от 

които заети.  

Издава множество брошури и 

публикации, чрез които популяризира 

своите програми, дейности и специални 

събития. Чрез тях прави живота на 

Асоциацията видим за широката 

общественост. 

Работи за съгласуване на семейния и 

професионалния живот на своите 

потребители като предлага подкрепа за 

развитие на интелектуални умения и 

умения за адаптиране, психологическа и 

емоционална подкрепа, физическа и 

здравна подкрепа и др. 

 

  Среща с представители на 

организацията „КАРИТАС” – 

официална благотворителна 

организация на католическата 

църква (68 регионални центъра в 

Испания и много други по света); 

Работи с многообразие от целеви групи -  

от имигранти до социално слаби.  

 

 



 
 

 

Получава финансиране от общините, 

както и от национални и Европейски 

фондове. Издържа се и от дарения. 

 

Общото между всички организации е 

индивидуалния подход в усилията им за 

социална и трудова интеграция на 

хората.  

  ОБЩИНА КУАДРОС, където кметът 

подписа Меморандум за 

сътрудничество с партньорите по 

проекта и още две институции и 

изрази интерес и готовност за 

съвместна дейност, както от 

страна на Община Куадрос, така и 

от страна на Област Леон, на която 

е заместник управител. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ТАБУЙО ДЕЛ МОНТЕ – ТАМ, КЪДЕТО 

ПЪТИЩАТА СВЪРШВАТ 

За една вдъхновяваща среща  „по средата 

на нищото“ 

Незабравимо ще остане посещението ни 

в Табуйо дел Монте – там, където 

пътищата свършват. Селото,  след което 

няма нищо.  Мястото, където живеят 300 

човека, сред които пет велики жени.  

Селянки – обикновени и не съвсем. 

Станали пример за подражание в цяла 

Испания.  

Там, където пътищата свършват, днес се 

стичат  хора от страната и чужбина да 

видят тези 5 жени, да се учат и 

вдъхновяват от тях, да им се възхищават,  

да се наслаждават на невероятното им 

гостоприемство и кулинарни 

способности.   

Срещаме се с Мариса. Сурова, но 

удивително чаровна испанка. Вдъхновила 

останалите 4, ръководи ги и до днес. А те 

и вярват и дават всичко от себе си. 

Заради семействата си, заради децата си, 

заради селото.  

През 2004 година в резултат на проект по 

програма EQUAL преминали курс за 

отглеждане на гъби, взели 600 000 евро 

банков кредит и заработили усилно, с 

ентусиазъм, с 24-часова енергия и с 

ясното съзнание за рисковете, които 

поемат. И така до днес. Създали малко 

стопанство, построили ресторант, 

наскоро го разширили. Посрещат хората с 

изумително вкусна и разнообразна храна. 

Гъбите, разбира се, са задължителни. 

Построили и учебна зала. Открили, че 

много от хората идват, за да се учат от 

 тях. 



 
 

 

Мариса си спомня срещата с банковите 

чиновници, когато поискали 600 000 евро 

кредит. Попитали ги дали съпрузите им 

знаят. Станало им обидно, но 

преглътнали, не се отказали. Преодолели 

и недоверието към жените, и хорската 

завист. Преборили се и с незавидното си 

географско местоположение.  

Освен гъбите, впрегнали в борбата за 

оцеляване всички природни дадености 

на региона – билки, горски плодове, 

културно и историческо наследство, 

борови гори и др.  

За Мариса обаче нищо от направеното не 

е толкова голямо колко факта, че децата 

им, университетски възпитаници, живеят 

и работят в Табуйо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имат своя фирма и добиват ценна смола 

от боровите гори в региона. Мариса 

нарича смолата „свежата кръв“ на 

Табуйо.  

Всички спазват един основен принцип – 

не преексплоатират природните ресурси. 

Вярват, че преексплоатацията води до 

бедност.  

Отворени са да споделят ключа за своя 

успех с познати и непознати. А той е в 

Табуйо – там, където пътищата свършват 

и започва живота на 5 обикновени жени и 

техните деца.  
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Ще си тръгнете ли с приложими 
идеи за интеграцията на групи в 

риск на пазара на труда"" 

анкетирани 
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                                                                                                                                                                                                                          ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИЛОТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Следващата диаграма също е показателна за приложимостта на 

инструментите: 

 
Заключение: създадените по проекта учебни материали са полезни, избраните 

модули за пилотиране съответстват на нуждите. Отчита се 
висока активност и интерес от участниците. Използвани са разнообразни, 

съвременни, ИКТ-базирани материали, които са допринесли за постигнатите 
резултати. Използван е уеб сайта на проекта www.circlesproject.eu. 

  

  

Диаграмата представлява обобщена информация от оценката на обучаемите. От нея 

е видно, че цялостната оценка на обучението и практическата му приложимост са 

много високи, следвани от оценките за лекторите, базата и използваните материали. 

 
Очаквано най-голям предварителен интерес са предизвикали Модул 2 и Модул 3, 
които са пряко свързани с трансфера на продуктите. По-слаб интерес са 
предизвикали Модули 1 и 4. След  обучението Модул 2 е надвишил очакванията с 
два пункта, Модул 4 се е изравнил с него, а Модул 3 относително е отговорил на 
очакванията. 
 
 
 

Обобщена диаграма
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Оценка според първоначалния интерес

0 0 0 00 0 0 0

2

0 0 0

5

2

7

2
3

8

3

8

0
1

2
3
4

5
6
7

8
9

Въведение Опит от

проект SFIDA

Опит от

Conciliate

Bierzo

Околна среда

и устойчиво

развитие

а
н

к
е
ти

р
а
н

и

Оценка 1

Оценка 2

Оценка 3

Оценка 4

Оценка 5

Относно високата оценка, която е получил Модул 4, можем да направим извода, че 

въпросите, свързани с околната среда и устойчивото развитие стават все по-важни 

за хората днес.  

 

 

Модул  1    Въведение 
Модул 2   Опит от проект SFIDA. Центрове за интегрирани услуги и 

гъвкаво обучение. 
Модул 3  
 

Опит от проект Conciliate Bierzo. Експериментален център за 
групи в неравностойно положение за съчетаване на личния, 
семейния и професионалния живот 

Модул 4  
 

Влияние на околната среда върху качеството на живот, 
устойчивото развитие и растежа. 

[Въведете цитат от документа или резюмето на 

интересен момент. Можете да разположите текст. поле 

навсякъде в документа. Използв. "Инструменти за 

рисуване", за да промените формат. на текст. поле за 

изведен цитат.] 
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