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“Париж бе домакин на четвъртата обменна среща

между партньорите по проект Avant Crafts”

Париж бе домакин на четвъртата обменна среща между партньорите по
проект „Avant Crafts - Нови модели за професионално образование и обучение в
художествените занаяти". Срещата се проведе на 26 и 27 януари 2015 г. и
съвпадна с последните дни от престижното изложение Maison&Objet.
През първият ден на срещата партньорите посетиха изложението, което дава
поле за изява на млади и иновативни автори (занаятчии) и интериорни дизайнери.
Вторият ден бе посветен на обсъждане на четвъртата основна
тема,
разработвана в рамките на проекта „Необходими умения в бъдеще – как да
отговорим на потребностите на МСП от образование от гледна точка на
необходими бъдещи умения и да повишим и продължим обучението на
служителите“ и споделяне на добри практики и опит в тази сфера между
страните-парньори.
Домакините от Националния институт за художествени занаяти (INMA)
представиха дейността си, която в същност е една добра практика за
подпомагане на млади занаятчии в началото на тяхната дейност.
INMA е относително нова организация, създадена през 2010 г. като публичночастна инициатива за предоставяне на услуги на художествените занаяти и
изкуства. Институтът работи под надзора на френското Министерство на
културата и комуникациите и на Министерството на икономиката,
промишлеността и цифровия сектор. Целите, които следва организацията са
свързани с предвиждане на бъдещи търсения и развитие на сектора на
художествените занаяти и подготовка за тях чрез създаване на условия, които
благоприятстват дългосрочен ръст. INMA обединява всички публични и частни
представители на сектора и развива капацитет по национални и международни
проблеми в рамките на няколко проекта.
Партньорите и участниците в проекта
на посещение в офисите на
„Националния институт по художествени изкуства – Париж”
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Един от тях е Ресурсният център на Института, който е публично достъпен. Той предлага образователна
информация за всеки предмет (по художествен занаят изучаван в образователните институции) като
събира документи и аудиовизуални материали, описание за всеки занаят, месечни ревюта, и поддържа
база данни за започващи и протичащи курсове и обучения.
Националния институт за художествени занаяти прави текущи анализи за състоянието в момента и като
прогнози за развитието на занаятите. Чрез проект Les Rendez-vous de l’INMA (Срещите на INMA) институтът
събира участниците с цел анализиране на най-важните проблеми свързани с икономиката и развитие
на сектора, както и за определяне на нови конкретни пазарни ниши.
INMA изпълнява и програма „Майстор занаятчия-студенти“, чрез която се насърчава изучаването на
наследството на различни занаяти и тяхното предаване към следващото поколение.
В рамките на своите дейности INMA подпомага млади занаятчии, започващи своята кариера като им
предоставя на ателиета за период от 2 до 4 години, на базата на конкурс. Участниците в срещата
получиха възможността да посетят офиса и ресурсния център на Института, както и някои от ателиетата
на млади занаятчии и да поговорят с тях.
В следобедната сесия на срещата участниците посетиха няколко ателиета на утвърдени занаятчии,
намиращи се на ул. Домеснил, известна с множеството си дизайнерски ателиета.

Посещение при Serge Amoruso – получил през 2010 г. титлата
„Майстор на художествените занаяти“ от Министерство на
Културата, с което е признат за „живо наследство“ на
Франция.

Гостите имаха възможност да разгледат ателие за реставрация на сребърни прибори и предмети, което
е собственост на трето поколение ювелир, както и ателие за изработка на чанти и предмети от
естествена кожа. При разговорите със собствениците участниците се запознаха с два различни пътя на
започване и изграждане на кариера в художествените занаяти и приложни изкуства – наследственият и
този на изминатия труден път на избор на професия, чиракуване и изграждане на име.
По време на семинара участниците бяха запознати с няколко примера за обучение и реализация в
художествени занаяти във Франция.
Начини за продължаващо индивидуално обучение в художествени занаяти в Лотарингия
Лотарингия бе представена от Кристоф дьо Лавен, ръководител проекти в Мисия на занаятитеЛотарингия. Със своите 2,3 млн. жители и 1200 художествени ателиета, 40 фабрики, над 3500 служители и
30 центъра за обучение Лотарингия с право бива наричана Земя на занаятите. Тук традиционно се
развиват занаяти като производство на кристални изделия, мебели, лютиерство, емайлиране, обработка
на камък, текстил и бродерия, керамика.
От 2004г. се провежда много активна регионална политика за защита и развитие на занаятите, която
включва създаване на занаятчийски работилници, предаване на знания през целия живот,
осъвременяване на знанията и насърчаване на творчеството, свързване на туризма и художествените
занаяти.
Понастоящем областта изпълнява програма за обучение в художествени занаяти, която се основава на
пазарното търсене на съответните занаяти. Обучението включва посещения, курсове, изисквания за
прием и определение на целите на обучението. Интересното в програмата е, че всеки кандидат за
обучение трябва да има проект – какво иска да прави и кака да го продава. Приемът става чрез
подаване на заявление в с службата по заетостта. Целта на програмата е всеки завършил курса да има
възможност да започне своя практика/да отвори ателие, или да отиде някъде да чиракува.
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Програмата цели също да отговори на идентифицираната потребност от преквалификация на два типа
обучаеми:
- Младежи до 30 г. с предложение за първоначално обучение в изкуства или преориентиране на
обучението след завършване на средно образование
- Възрастни над 40 години – преквалификация по време на кариерата или преориентиране за
смяна на творческата кариера
Програмата съдържа техническо и професионално обучение за вземане на степен V, стажуване с
индивидуално обучение (напр. тапицери), получаване на знания в професионална среда, като 30% са
практика в реална среда (в предприятия), срещи със специалисти, информация за започване на
собствен бизнес, курсове за по личностно развитие и реализиране на съвместен проект и т.н.
Резултатите от програмата от 2004 г. насам са красноречиви: 250 стажанти, почти 100% от обучаемите
са завършили обучението си, 65% от бившите стажанти работят занаяти, като близо половината от тях са
създали своите работилници извън Област Лотарингия.

MARLISCO финална среща на партньорите в Рим
9-11 февруари 2015г.
Представители на 20 организации, партньори по MARLISCO се събраха за заключителната среща
по проекта, за да направят преглед на постиженията и да проучат възможности за дългосрочната
устойчивост на резултатите от проекта. Срещата се проведе в Рим, от 9-ти до 11-ти февруари 2015г. и бе
организирана от координатора на проекта – Провинция Терамо.
В рамките на срещата всеки партньор направи отчет на постигнатите резултати по проекта на
национално ниво като организирания младежки видео конкурс за опазване на моретата във всяка
партньорска държава, национална обществена дискусия за замърсяванията по моретата, обучения и
акции за почистване на плажовете, електронно обучение за преподаватели и експерти, анкетното
проучване сред широката общественост.
Всяка
една
от
дейностите,
изпълнени по проекта е въвляка голям
брой заинтересовани лица, както и
широката общественост в участващата страна.
В последният ден на срещата бяха
обсъдени следващите стъпки по
проекта, особено отнасящи се до
разработеното
ръководство
за
морските отпадъци – проблеми,
процеси
и
решения,
както
и
препоръки за това как да общуват
заинтересованите страни, мултимедийни средства (Serious игра, уебдокументален архив), тематичните
брошури, целенасочени към проблемите с морските отпадъци и т.н.
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Стартира нов европейски проект, в който АБЧО е партньор:
ПРОЕКТ “LADDER – МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ КАТО ДВИГАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО И
ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА”
Водеща организация:
The Association of Local Democracy Agencies
Първа среща на партньорите по проекта
Програма:
21-22.02.2015г. в Модена
Non-State
Actors
and
Local
Authorities
in
Development:
Raising
public
awareness
of
development issues and promoting development
education in the EU, LOT 5, EuropeAid
Продължителност:
3 години (Януари 2015 - Декември2017)
Партньори: 26 партньора & 20 aсоциирани
партньори, от 18 страни от ЕС and 17 от страни
извън ЕС
-----------------------------------------------------------------------------Проектът LADDER (стълба) ще се стреми да
подобри и увеличи действието на местните власти
Събитието даде възможността всички 26 партньори и
в политиките на ЕС, със специално внимание към
20 асоциирани партньори да се опознаят по-добре и
съседните страни на ЕС. За да направите това,
да се научат да си сътрудничат. В същото време,
следните конкретни цели са идентифицирани:
голямата
конференция
бе
отворена
за
1. укрепване на капацитета на сдружения на
обществеността
и
се
фокусира
върху
местните
власти
и
организациите
на
предизвикателствата, свързани с Европейската
гражданското общество, за да действат по
година на развитие 2015 г., което представляваше
устойчив начин, като лидери за развитие,
идеалният фон, за да се отговори на амбициозните
насърчаване
на
тяхната
роля
на
цели на проекта. Главният секретар на ALDA – г-жа
мултипликатори в технитестрани, общности и
Антонела Валморбида и вицепрезидента – г-н
мрежи,
Алесандро Перели, взеха участие в събитието, заедно
2.
информиране,
повишаване
на
с
Барбара
Toce,
заместник-председател
на
осведомеността
и
да
се
ангажират
Конгреса на местните и регионални власти в Европа,
гражданите в глобални проблеми, глобална
и Франческа Минити, EYD2015 ръководител на проект
взаимозависимост
и
образованието
за
в Concord, за да обсъди по-нататък за развитие и нови
развитие
перспективи за 2015.
3.
разработване
и
засилване
на
сътрудничеството между местните власти и
организации на гражданското общество, с
цел засилване на взаимодействието
4. подобряване методите в системата за неформалното образователна чрез развитие на нови и
иновативни методи и инструменти, предназначени за широк кръг от заинтересовани страни
(включително преподаватели, държавни служители, неправителствени организации, младежки
лидери и др.)
Силната ангажираност на 26 партньора и активното участие на 20-те асоциирани организации
(включително техните мрежи) ще гарантира навременното изпълнение на проекта и изпълнението на
неговата цел. Поредица от семинари за изграждане на капацитет и обучение, обмен на срещи,
конференции и събития, се предвижда да се проведат на международно, национално и местно ниво.
* Проектът LADDER е естествено продължение на дейността на проекта “Да работим заедно за
развитие” (WTD), който се фокусира върху информация, обучение и работа в мрежа за сдруженията на
гражданското общество и мрежи от организации на гражданското общество в областта на
сътрудничеството за развитие.
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ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР
взе участие в ежегодната конференция
„Световни дни на устойчивата
енергия’2015”
В периода 25 – 26 февруари 2015 г.
представители на Черноморски енергиен
клъстер (ЧЕК) посетиха гр. Велс в Австрия,
където се проведе ежегодното събитие WORLD
SUSTAINABLE ENERGY DAYS 2015.
Вече повече от 20г. експерти и ключови
фигури от цял свят се събират във Велс на
международната конференция „Световни дни
на устойчивата енергия” - една от наймащабните годишни конференции в тази
област в Европа, предлагаща уникална
комбинация от прояви на тема устойчива
енергетика. През 2015 г. събитието привлече
над 750 участници от 64 страни. Най-новите
технологични разработки, най-ярките примери
и европейски стратегии бяха представени и
дискутирани в 6 специализирани конференции:
- Пазар и развитие на био горива и по
специално пелети;
- Сгради с енергийно потребление близо
до нула
- Нови технологии в производството на
прозорци;
- Енергийна ефективност в промишлени
сгради;
- Представяне на добри практики в
областта
на
устойчивото
енергийно
развитие;
Тази година важен момент в програмата бе
така наречената „B2B борса за контакти” по
темите биомаса и енергийно-ефективно
строителство.
Представителите на ЧЕК имаха възможността
освен да участват в специализираните
конференции, изложби и обучителни визити,
да представят организацията и нейните
клъстерни членове по време на индивидуалните срещи с други фирми в бранша и
да осъществят ценни нови контакти и бизнес
партньорства,
да
обменят
идеи
и
информация.

БЪЛГАРИЯ И НОРВЕГИЯ
КЛЪСТЕРИ В ПОДКРЕПА НА ЗЕЛЕНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
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11-13 МАРТ 2015Г.

ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР (ЧЕК) участва с
българо-норвежки щанд на изложението „Smart
Cities - Енергийна ефективност, Възобновяема
енергия, Интелигентни градове за Югоизточна
Европа”, организирано от Виа Експо в Интер Експо
Център, София.
Атрактивният щанд на ЧЕК представи дейността и
фирмите членове на двата партньорски клъстера –
Черноморски Енергиен Клъстер и NCE Smart Energy
Markets.

По време на изложението бяха осъществени
полезни контакти с фирми и организации
работещи в сферата на ВЕИ, ЕЕ и рационално
използване на енергията. Някои от тях са Клъстер
зелена синергия, Голяма община Измир, Djadadji,
Arcon
Bulgaria
ЕООД, Фондация
„Приложни
изследвания и комуникации“, Filkab Solar, Pollutec,
International development Norway, Trilobite, Standart
Bio, Зенит ЕООД, Tickay Startup, NVISION, Auster SpA,
C&H Maastricht, Megatherm Tsonev Ltd, Schamck,
Balkanika Energy, Хайтек ЕООД, Telesoft consulting и
Камара на архитектите в България.
Председателят на ЧЕК, инж. Тодор Тонев и г-жа
Марияна Кънчева, член на УС бяха специално
поканени и присъстваха на среща на Асоциацията
на бизнес клъстерите. На срещата бе отправена
покана към ЧЕК да се присъедини към асоциацията.
* Участието на ЧЕК на изложението се реализира с
финансовата подкрепа на Правителството на
Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм
2009-2014, Програмна област БГ 10 - „Иновации в
зелената индустрия” в рамките на проект
2013/104410 BANCAGE
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