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финансиран от

Проектът

Проектът „УИТ“ цели да разшири и укрепи знанията и уменията
на специалисти за социални грижи, чрез открит и динамичен
начин за споделяне на опит, обмен на информация и мнения на
национално и международно ниво.
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Представяне на
проекта

Проектът
“УИТ“,
базиран
бърху
уменията
на
професионалистите в сферата на социалното подпомагане,
има за цел да подобри качеството на услугите, предоставяни на
гражданите в неравностойно положение, чрез създаването на
европейска мрежа за социални иновации.
Неговата главна цел е да се анализира развитието на системата
от социални и здравни услуги в Европа, така че да предоставят
нови и ефективни насоки за подкрепа на иновациите в
организационните модели и определянето на курсовете за
професионално обучение на заетите в сектора.
Конкретни цели на проекта са:






Съставяне на план за координиране и анализиране на
възникващи тенденции с цел улесняване и съпоставимост
между търсенето и предлагането на нови умения в
социалната работа;
Анализ на въздействието на социалните иновации,
уменията и компетентността на социалните работници;
разработване на Европейски Атлас на иновациите в
областта на социалните грижи;
Разпространяване на най-добрите практики с цел
раработване на нови умения и компетентност относно
работните места по проекта;

В проекта участват четири държави (Италия, България, Германия,
литва), представителите на които са от обществени организации
за развитие, университети и институции, работещи в областта на
социалните услуги. Провинция Милано, води партньорство
съставено от Национална Агенция за Развитие (България), Алис
Соломон – Университет за приложни науки в Берлин (Германия)
и университетът във Вилнюс, факултет по философия (Литва).
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Партьори

Провинция Милано, работи в сферата на „Обучение в областта
на социалните грижи и третия сектор професии“, като има за
цел да насърчава непрекъснатото обучение на работници в
социалните грижи и здравните услуги, чрез изграждане на
мрежа от опит и модели на иновативни интервенции в тази
област.
Национална Агенция за Развитие (НАР-България), активно
допринася за постигане на напредък в развитието на
българското общество, основано на знанието, чрез подкрепа на
подобряване качеството и ефективността на образование и
обучение, както и развитие на балансирано управление в
публичния сектор.
Университет “Алис Соломон“ (АСУ - Германия), чрез фокуса си
върху обучението по теория, практика и изследвания,
университета има за цел да повиши нивото на образование и
обучение, като това е ключов фактор за високото ниво и успеха
на
студентите,
в
съответствие
с
интердисциплинарен,
международно базиран подход.
Философският факултет на Велнюския университет (Литва) е
деен участник в международни научни и академични дейности.
Факултетът по философия предоставя широк спектър в
обучението по хуманитарни и социални науки.
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Първи “УИТ“ семинар: възможност за задълбочаване на
възникващите
предизвикателства
пред
обществото
и
управлението на социални услуги
На 6-ти Февруари се проведе първата “УИТ“
конференция в Милано (Италия), с която стартира официалното
начало на тази дейност, финансирана от програмата на ЕС за
постигане на напредък. Като лидер на транснационалното
партньорство, провинция Милано организира първия семинар
на тема “Изправяйки се срещу социалните предизвикателства
и управлението на социални услуги”. Сред 100-те присъстващи
са институционални представиители и специалисти в здравните
и социални грижи и международни делегати на партньорите,
участващи в проекта.
В първия семинар се поставиха няколко социални въпроса,
свързани с основни теми от проекта: по-големите градски
райони като основа за интегриране на социални политики,
образование, обучение и заетост; ЕС и регионално
програмиране за обновяване на рамката за субсидиране на
политиките, подкрепящи семействата; градските модели за
качество на местните социални услуги; възможност за
установяване на адекватни умения в областта на социалните
грижи.
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За повече информация натиснете тук.

След посрещането на участниците в провинция Милано –
Сузана Гали, член на Съвета, отговарящ за социалните политики
като координатор на проекта, представи накратко основните
цели на проекта и ключовите предизвикателства, с които
провинция Милано възнамерява да се справи в рамките на
дейностите по проекта – насърчаване на нова концепция на
хуманното отношение към общността, на базата на засилена
социална мрежа от взаимно допълващи се и добродетелни
отговорности между обществените и частните участници.
В присъствието на представители от различните нива на
управление (регионално, областно, общинско) се осъществи
задълбочен анализ на различните и междусекторните измерения
за интегриране на предложенията на социални и здравни услуги
в област Ломбардия, която се счита за една от найнапредналите европейски области от социално-икономическа
гледна точка. Семинарът подчерта необходимостта от
преосмисляне на услугите в по-иновативна перспектива, която
може да постави на новата карта за установените социални
нужди, зараждащите се тенденции и социално-демографската
динамика.
Проучвайки по-специално случая на фондация „Карипло“,
основно внимание беше адресирано върху главната роля, заета
от банковите инвестиции като средство за експериментиране и
насоки спрямо социалните иновации.
Освен това, проф. Хайнц Щапф-Фине, представител на
университета „Алис Соломон”, представи на вниманието на
всички участници приложението от университета експерименти,
както и някои интересни примери и добре оценени и отвърдени
практики за подобряване на обмена и общоприетите
разбирания за управлението на социалните услуги.
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WIT First Round-table

Първата кръгла маса стартира с дебат относно
прилагането на социални иновации към социалните услуги.
Повече от 60 човека (сред които социални работници,
експерти и практикуващи) и представители на шест
международни партньори взеха участие в първата кръгла маса
по проекта, състояла се следобеда на 6-ти февруари, целта на
която беше обмяната на знания и опит в областа на иновациите
в социалните услуги. Главната тема беше „Социални иновации в
Европа“ , където италиански, български и латвийски експерти
обмениха
ценен опит придобит от проекти, инициативи и
практики свързани с дадената област.
Хора със значителни национални и международни признания,
принадлежащи към публичния, частния и нестопански сектор
бяха поканени да дадат своя принос. Основна тема на
изследване беше „Семейното планиране, ефектите на
трудовите взаимоотношения и трудностите за финансиране в
ерата на бюджетните ограничения“, в съответствие с
инициативата на ЕС “2014г. – Европейска година за
съвместяване на професионалния и семеен живот“.
Намеса от международно и европейско ниво дойде от проф.
Виолета Гевордвианине и Лева Адомайтите Субациен от
факултета по философия към университета във Вилнюс и
Любомир Грънчаров, изпълнителен директор на Национална
Агенция за Развитие – България.
За повече информация натиснете тук.
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Патриция Сгарцини, отговаряща за Регионалната здравна
агенция Мачерата, в рамките на концепцията за социална
иновация обявена от Европа до 2020 г., предложи подробен
преглед на нови умения, необходими за управление на
различните
форми
на
зависимости,
разглеждани
от
Националното управление за контрол на наркотиците, което
поддържа действията на италианското правителство свързани с
тези проблеми.
Марция Бианки, председател на Асоциация "Centro Aiuto allа
Vita"
даде успешен пример за новите граници на
корпоративното благосъстояние и социална отговорност:
Лубиам, присъдена през 2009 г., в рамките на първото издание
на награждаване “Семейна Работа“, организиран от регион
Ломбардия .
Антонела Рацете, директор на фондация “Фредерик II“,
предаде опита на фондацията и нейното активно участие по
темата за улесненото и благоприятно завръщана към работа на
жените след майчинство, както и с особено внимание да се
посрещнат предизвикателствата през програмния период
Европа 2020,
чрез използване на взаимодействието между
структорните фондове и новите пряко управлявани европейски
програми.

Интервенции на европейско и международно ниво дойдоха от
професор Виолета Гевордвианине и Лева Адомайтите
Субациен от Университета Вилнюс - Философски факултет,
академична институция със солиден опит във висшето
образование, както организирането на следдипломни програми
и курсовете за обучение свързани с контекста на социална
работа и социално развитие. Богатия опит с изпълнението на
проекти на територията Литва бе представен с акцент върху вече
успешно разработени методи и умения (изработването на
стандарти за качество в областта на социалните услуги,
обучение на специалисти, участие и намеса в екипи на
интердисциплинарната работа, насърчаване на неформални
образователни
методи,
насърчаващи
толерантността
и
зачитането на правата на човека)
Последен, но не и по важност Любомир Грънчаров запозна
аудиторията с редица ползотворни експериментални проекти,
разработени през последните години от България, насочени към
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дългосрочната заетост на младежите с увреждания, чрез
създаването на софтуер, улесняващ вокалните, слухови и
зрителни им умения.
Материали, както
намерени тук.

и

всички

презентации

могат

да

бъдат

WIT First Workshop

Първият WIT симпозиум насърчава по-разнообразен и познат
начин за финансиране, приспособен към социалния сектор.
На 7-ми февруари провинция Милано организира в
Милано първия симпозиум на тема „Финансова устойчивост на
социалните дейности и везможности за финансиране на
социалните услуги“
Представена и ръководена от проф. Германа ди Фалконезависим изследовател по Иновативно Финансиране, за
работната група, чрез оперативен подход, бе проведено
упражнение върху практически казуси. С повече от 20 души
участници и 6 представители на международни партньори,
първият симпозиум бе фокусиран върху бъдещото анализиране
на разнообразните източници и комбинирани форми за
финансиране на социални услуги (местни, национални и
европейски възможности за финансиране), социални връзки и
микро кредит под заглавие „Насърчаване предприемачеството
в индустрията за социални услуги и иновативни форми за
финансиране на социалната дейност“.
Дискусията бе още по-обогатена от приноса на Анна Мариа
Сикарди, един от основателите на “Rete del dono”, която
За
повече
информация
http://www.witproject.eu/

посетете

уеб

страницата

на

проекта

8

разшири дебата до нови граници за такъв тип финансиране,
подчертавайки ефективността на такъв вид платформа за лично
набиране на средства.
Имате ли интерес да споделите вашите изследвания и да се
присъедините към тематичен симпозиум? „УИТ“ тематични
симпозиуми са отворени групи от експерти, практикуващи или
просто заинтересовани в тази област хора (изследователи,
консултанти, хора от средите на НПО, публични и частни
социални сектори и т.н.), фокусирани върху специфична тема,
като в същото време споделят знания и опит. Всеки симпозиум
има за цел да подхрани иновативните решения спрямо
проблеми или възможности в дадената сфера, позовавайки се
на опит, извлечен от други въведени проект, инициативи и
практики.
Можете лесно да се присъедините към онлайн-тематичния
симпозиум и да изтеглите всичката необходима информация,
видео и материали чрез този линк.
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