
Paзвитие на проектa – къде се намираме сега? 

 

Матeриал по проекта „Ние за нас в Европа” 

 

      

 

 
 
 

 

По съдържанието:  

Схема на развитието на проекта в момента и схема на конкретните стъпки и действия, които 
трябва да се предприемат, както и докъде сме стигнали. 

 

 

 

Здравейте! 

За някои хора блогът ни може да изглежда малко хаотично, защото имаме много статии в много 
категории. Въпреки това ние знаем много добре какво правим и къде се намираме (виж 
статията „Развитие на проекта – от големите идеи към конкретните стъпки“). Мисля, че въпреки 
това ще е добре да представя статуквото ни в момента в две схеми. Така ще могат всички 
(включително и посетителите на блога) да виждат къде се намираме в развитието на проекта: 

• Първата схема изразява къде се намираме в развитието на проекта в момента. 

• Във втората схема са изобразени конкретните стъпки и действия, които трябва да се 
предприемат, както и докъде сме стигнали. 

Ще актуализирам схемите редовно. 

Реших освен това да обознача напредъка на нашите дейности с един вид „светофар“: със зелен 
знак са обозначени завършени действия, с едно жълто кръгче в момента извършваните 
(частично успешно завършени) действия и с едно червено кръстче тези действия, които ни 
очакват в бъдеще. 

Първата схема изразява, къде се намираме в развитието на проекта в момента. Като основа за 
схемата използвах два спирални модела [http://youth-partnership.coe.int/youth-
partnership/documents/Publications/T_kits/3/German/TKit3_DE.pdf], като частично съм ги 
променила: 

• При Разработване и Избиране на идеи имах предвид, че имаме тема, цел и съдържание 
(смисъл) на проекта ["Ние за нас в Европа", статия 1, статия 2, статия 3, статия 4, статия 5, 
статия 6, статия 7, статия 8, статия 9, статия 10, статия 11, статия 12]. 

• Естествено разработваме и събираме и нови/други идеи отностно подготовката на програмата 
и на филма. 
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• Вече имаме и първия си партньор – Ambulante Dienste e.V. Münster. 

• Освен това сме информирани, какви са условията за финансова подкрепа чрез програмата 
„JUGEND in Aktion“ [http://www.jugend-in-aktion.de, съответната българска страница на 
програмата е http://www.youthbg.info/bg/youth_in_action/]. Освен това ще публикувам в близко 
бъдеще и точните условия за подкрепата на международни младежки инициативи – защото ние 
сме такава инициатива – както и опита си от семинара „Pimp your project!“ (организиран от 
немската агенция „JUGEND für Europa“, която осъществява програмата „JUGEND in Aktion“). 

• При оценката на проекта съм сложила зелен знак на конкретните и на главните цели, защото 
вече сме ги дефинирали и ще ги приложим като мярка за сравнение. 
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Във втората схема са изобразени конкретните стъпки и действия, които трябва да се 
предприемат, както и докъде сме стигнали. При създаването на схемата черпих вдъхновение от 
материали на Ани, както и от досегашните ни идеи. Разделила съм проекта на пет 
последователни блока (идея, подготовка, поддръжка и подкрепа, реализация и оценка) и 
отдолу съм описала съответните точки. Ще се радвам на вашите коментари относно точки, 
които съм забравила, пропуснала или за които не съм се сетила: 

• Идеята е вече в сърцата ни (за посетители на блога: вижте линковете по-горе). 

• При подготовката на проекта имаме вече съдържание (вижте линковете по-горе). Трябва 
обаче в близко бъдеще да планираме конкретно програмата за обмена, както и концепта за 
филма. Съответно с това са свързани точките методи и информация. Под отговорности имам 
предвид личната отговорност за задачите на всеки един от нас (участниците в проекта). 
Примерно аз съм отговорна за търсене на информация в интернет; проблеми с регистрация / 
публикуване на статии / лейаут; проблеми с компютри и т.н., защото имам опит в това 
отношение. Под документация разбирам всичко, което има връзка с проекта и с развитието на 
проекта, тя включва този блог, както и всички други (разпечатани) документи и информация. 
Срещата включва лични срещи на участниците в блога, свързани с подготовката на проекта. 
Червеното кръстче съм поставила съвсем съзнателно – то се отнася за срещата на двете 
инициативи (от България и от Германия), тъй като проектът бива подготвян паралелно в двете 
страни. 

• Също така можем да се похвалим с първия си успех относно подкрепата на проекта (виж по-
горе). Естествено би било желателно още повече хора да се включат в инициативата – всеки 
нов участник е добре дошъл! Блогът предлага освен това не само на нас възможността да 
изкажем мнението си, а е отворен за мненията на всички хора, които по този начин ни дават 
ценна обратна връзка. Под контакти разбирам, че би било хубаво и е за препоръчване да 
информираме редовно партньорите и спонсорите си за напредъка на проекта и да поддържаме 
връзка с тях. Допълнително по време на подготовката ще бъде създадена основата за 
попълването

 
на

 
молбата

 
за

 
финансиране.

 
Тя

 
обаче

 
ще

 
бъде

 
попълнена

 
едва

 
преди

 
подаването

 
й. 

• Реализацията на проекта започва в момента, в който е осигурено финансирането. При това 
съм представила само основните точки и ще изготвя схема с повече детайли на базата на 
идеите ни, когато проектът се развие до такава степен. 

• Последната стъпка е оценката на проекта. При това се анализира постигнатото и се сравнява 
с целите на проекта. Разноските по проекта се отчитат и се пише заключителен доклад 
(допълнително ще публикувам статия по този въпрос). Наученото може да се използва като 
основа за провеждането на други проекти (вече имаме и идеи). 
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Надявам се да е станало по-ясно къде се намираме и какво ни очаква. И за да може 
напредъкът да се проследява по-лесно, има една нова опция – в менюто ще намерите „Hаyчи 
веднaгa новините“, където можете да се абонирате за блога и да бъдете винаги информирани. 
Очаквам радостно коментарите, предложенията и идеите ви! 

Сърдечни поздрави, 

Светлана 
 


