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Предговор 5

Проект “СЕВИР” беше успешен. В 
подходящото време той постави 
важни въпроси и разработи продукти, 
които ще бъдат полезни в обучението 
на хора над 65 години да бъдат 
представители на своята възрастова 
група. В рамките на дебата за реакцията 
на Европейския съюз към трайните 
демографски промени, той поставя 
фокус върху активното гражданско 
участие на гражданите над 65 години 
и разработва полезни инструменти за 
тяхното участие в обществения живот. 

Искаме да изкажем благодарностите 
си към всички, които допринесоха 
за успеха на проекта, на нашите 
партньори, на участниците в пилотните 
курсове, на вземащите политическите 
решения, на служителите в държавната 
администрация, на медиите и 
неправителствените организации, 
особено на онези граждани над 65 
години, които ни предоставиха така 
важната информация и дадоха импулс 
на нашата работа. 

Специални благодарности за техния 
принос към ръководствата на Соня 
Барисон, на ръководителя на сектор 
“Образование” в регион Венето/ 
Италия, на Ренате Рейер-Гелерт, която 
е отговорна за социалното планиране 
в съвета към Бад-Тоелц, Германия, 
на д-р Клаус Шуленберг, отговорен 
за социалната политика, младежите 
и болниците, на проф. Владимир 
Топенчаров, секретар на Висшия 

съвет на Българската социалистическа 
партия.

Благодарим на Eвропейската комисия 
за финансовата подкрепа.

Проект “СЕВИР” беше вдъхновяващ 
учебен опит. Радваме се, че работихме 
заедно със седем партньорски 
организации от различни държави. 
Беше увлекателно да съвместяваме 
различията в културите си, институциите 
си, опита си, визията си.

От името на всички партньори по проекта 
пожелаваме резултатите от проект 
СЕВИР да помогнат за подобряване на 
участието на гражданите над 65 години 
в обществения живот. Резултатите 
от проекта са на разположение в 
две ръководства. Едното от тях е 
предназначено за обучителите на 
възрастни, с другото за организациите 
на хората над 65 години.

Бернард Едер    
Алоис Нок
Коодинатор на проект СЕВИР  
Управляващ директор
Редактор     
kifas GmbH, Waldmuenchen, Germany

Предговор
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1 Въведение

Отправна т2чка

Нараства делът на старите хора 
като процент от общото население. 
Нараства продължителността на 
живота. Тези демографски тенденции 
са предизвикателство и възможност за 
Европейския съюз и държавите-членки, 
както в качествено, така и в количествено 
отношение. “Между 1960 и 2004 година 
делът на старите хора (тези над 65 
години) е нараснал от 10% на почти 
17% в 25-те страни-членки. Всички 
изгледи са налице тази тенденция да 
се запази и през новия век... Очаква 
се делът на хората над 65 години да 
нараства до 2050 година. За страните-
членки от преди присъединяването 
на България и Румъния делът ще 
нарасне до 30% до 2050 година.” 
(European Commission 2006, p. 58) 

В свое комюнике “Към Европа на 
всички възрасти – за просперитет и 
солидарност между поколенията” 
(COM(1999)221 fi nal), Европейската 
комисия заключава, че “величината на 
демографските промени при завоя 
към 21 век предоставя на Европа 
възможност и необходимост от 
промяна на старомодните практики 
по отношение на старите хора. Има 
потенциал да улесним хората да 
дават своя принос, както на трудовия 
пазар, така и след пенсиониране. 
Способностите на хората над 65 години 
представляват огромен резервоар 
на ресурси, които досега не са били 
признавани и мобилизирани”. (European 
Commission 2006, p. 58). Изискванията 
за такива възможности съществуват 
из цяла Европа и изпреварват самите 
възможности.

Отговорът на Европейския съюз към 
демографските промени е заключен в 
лозунга “активно остаряване” – това, 
че идващото поколение от възрастни 
граждани ще бъде по-активно, с по-
добро здраве, в по-добро финансово 
състояние. Уменията и опитът, 
натрупани по време на техния живот, 

трябва да бъдат използвани в полза на 
обществото. Една от сферите, в която 
те могат да бъдат оползотворени, е 
доброволческото участие. 

На Европейско ниво демографското 
развитие се свързва с въпроса 
за икономическия просперитет. 
Страховете, свързани с Европейския 
икономически просперитет, са 
съчетани с нарастващата загриженост 
по отношение на бързо застаряващото 
население на Европа” (European 
Commission 2006, p. 7). “По-конкретно, 
точно както  е предложено в Зелената 
книга за демографските промени, нов 
баланс между поколенията, свързан с 
инвестиране в младите, осигуряване 
по-голяма подкрепа за семействата, и 
насърчаване на хората от по-старото 
поколение да остават активни, може 
да създаде по-голямо социално 
сцепление, да заздрави увереността в 
бъдещето и да усили икономическото 
представяне на Европа”. (European 
Commission 2006, p. 7). 

Тук отново, гражданите над 65 години 
биват помолени да приемат нещата 
спокойно, но да останат активни 
и да станат част от изграждането 
на позитивното бъдеще на Европа. 
Гражданите над 65 години, които 
представляват интересите на своята 
група, също са част от това. Тяхното 
доброволческо участие не бива 
да се пренебрегва като принос за 
положителното развитие на Европа.
Според един документ, публикуван 
през 2005 година, “Старите хора имат 
права, но имат и отговорност. Имат 
отговорност по отношение на местната 
общност. Имат отговорност към 
общността като цяло и към поколенията, 
идващи след тях. Следователно, 
отговорността на тази група граждани 
влече със себе си позитивния им принос 
към обществото”. (EURAG 2005, p. 2).

Експлоатацията на тези граждани трябва 
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да бъде избегната, тяхното участие се 
основава на личната им отговорност. 
Активното гражданско участие се 
определя от следните критерии: то 
е “доброволно и не е ориентирано 
към финансови придобивки, а към 
общественото благополучие, и в 
общественото пространство обикновено 
се практикува като сътрудничество 
и съдействие.” (Deutscher Bundestag 
2002, p. 38). Политическото участие 
на старите хора – специфична форма 
на активно гражданско участие – е 
важна част от иновативна стратегия за 
действие, която трябва да посрещне 
изискванията на демографските 
промени, и отразява модерната 
политика, насочена към гражданите 
над 65 години, която се основава на 
тяхното право на самоопределение, 
за да представляват своите интереси 
и интересите на тяхната възрастова 
група.

В ежедневната политика интересите 
на гражданите над 65 години не 
са вземани предвид в достатъчна 
степен. В сравнение с други теми, като 
икономиката например, те се считат 
за по-малък приоритет. Нещо повече, 
понастоящем общественото мнение по 
отношение на тази възрастова група 
става все по-малко позитивно. Ето защо 
гражданите над 65 години имат нужда 
от някой, който успешно и емпатично 
да представлява техните интереси 
пред политиците, администрацията 
и обществото. В тази роля най-добре 
биха се справили самите нуждаещи се, 
доколкото те знаят най-добре от какво 
се нуждаят. В много европейски държави 
вече има такива представители. Те 
защитават интересите на съгражданите 
си от своята възрастова група пред 
различни структури, организации и 
инициативи. Тази практика, обаче, се 
нуждае от подобрения и разрастване в 
няколко аспекта:

Има пропаст между желаното и 
актуалното изпълнение на подобен тип 
активно гражданско участие. За да се 
повиши ефективността на практиката 
да се представляват интересите, 
е необходино да се подобрят 

политическите и комуникативните 
умения на доброволците, участващи 
в тази практика. Колкото по-добре 
квалифицирани са те, толкова по-
добра позиция ще имат те в процеса 
на вземане на решения и толкова 
по-голям ще е техният принос за 
общественото благо. Има различни 
обучителни програми за активно 
гражданско участие, а също малък брой 
програми, насочени специално към 
доброволци над 65 години. Липсва 
обаче обучителна програма, насочена 
към ангажиралите се доброволци 
в политическата сфера, която да е 
фокусирана върху политическите и 
комуникативните умения.

Този проект е част от дебата за 
активното гражданско участие, който 
тече в Европа, който може да бъде 
определен по следния начин. От една 
страна гражданите се възползват от 
възможностите да станат активни, 
а също въвлечени по демократичен 
начин в дефинирането, справянето 
с проблемите на своите общности и 
подобряване качеството им на живот. 
От друга страна, много хора имат 
проблеми и се чувстват възпрепятствани 
да участват активно в обществото. 
Това важи и за вече ангажиралите се с 
обществения живот.

В европейски контекст терминът 
“активно гражданско участие” е станал 
ключов израз в образователната 
политика. Според основния 
документ на европейската рамка 
на квалификациите, “Препоръка 
по ключовите компетентности във 
връзка с ученето през целия живот”, 
изготвен от Парламента и Съвета 
на Европейския съюз (OJEU, Offi cial 
Journal of the European Union, 12-30-
2006) целта на по-горе споменатата 
“Гражданска компетентност” е всеки 
отделен индивид да вземе участие в 
политическия живот, на основата на 
знание за социални и политически 
концепции и структури, а също на 
основата на ангажиране с активно и 
демократично участие.

Гражданското ангажиране на хората 
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1
над 65 години е сценарий “печеля-
печелиш”, тъй като има полза в два 
аспекта (Zeman 2008, 1): първо за 
самите участници –доброволци, и втори 
за обществото и местните общности.

Идеята за гражданското общество 
бива подсилена, укрепена през 
последните десетилетия. Това се случи 
с разместването на политическите 
пластове в Централна и Източна 
Европа, и чрез дебат за преоценка 
на гражданските общества. Новите 
социални движения и социо-културни 
инициативи, а също желанието за 
повече участие от страна на гражданите 
в много държави, също имат своя 
дял в този процес. “Демокрацията е 

единствената социално-политическа 
система, която трябва да бъде 
изучавана – не да бъде приемана 
веднъж завинаги като имаща сигурен 
набор от правила, които са валидни 
винаги, а всеки път по нов начин, с 
всекидневното усилие до дълбока 
старост. Такъв учебен процес не е 
възможен без практическо упражняване 
в солидарност и сътрудничество”. (Negt, 
2008, p. 7f). Активното гражданско 
участие на гражданите над 65 години 
като представители и защитници на 
интереси, е един от начините да бъдат 
усвоени демократично поведение 
и навици. По проект “СЕВИР” е 
разработена образователна програма, 
която улеснява този процес.

Целевите групи и ползите за тях

Наръчникът предлага идеи и резултати 
в полза на няколко целеви групи. Той е 
насочен към експертите в образованието 
на възрастни, към гражданите над 65 
години, имащи интерес към активно 
гражданско участие, към ангажираните 
с организациите на хората над 65 
години, към вземащите политическите 
решения, касаещи хората над 65 
години, на местно, регионално и 
национално ниво, към политическите 
партии.

Основни целеви групи са:
1. Обучителите на възрастни с фокус 

върху политическото и социалното 
участие на гражданите над 65 
години в обществения живот. Това 
ръководство трябва да стимулира 
обучителите да провеждат 
обучителни курсове, предназначени 
специално за гражданите над 
65 години, които имат интерес 
към активно гражданско участие. 
Те ще получат предложения за 
своята професионална практика 
и за портфолиото от обучителни 
програми, с които работят.

2. Граждани над 65 години, 
имащи интерес да вземат роля в 
обществения живот в качеството 

си на представляващи интересите 
на своята възрастова група, ще 
получат възможността за участие в 
обучение за повишаване на знанията 
и уменията.

3. Организациите на хората над 65 
години ще бъдат подпомогнати 
в разработването, прилагането и 
управлението на учебните процеси 
за граждани над 65 години.

4. Вземащите решенията ще получат 
предложения как да насърчат и 
подкрепят участието на гражданите 
над 65 години като представители 
на своята възрастова група чрез 
провеждане на образователни 
програми според техните 
потребности.

На разположение е още един, втори, 
наръчник, насочен към организациите на 
хората над 65 години и към вземащите 
решенията на местно, регионално и 
национално ниво като основна целеви 
групи. Този наръчник се фокусира 
върху социално-икономическите и 
културните условия, а също върху 
политическата рамка, необходима за 
активното гражданско участие. 
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Този наръчник е решителният етап 
от европейски образователен проект, 
финансиран от Европейската комисия и 
програма Сократ/Грюндвиг 1.

Основна цел на проекта е да разработи 
обучителна програма за доброволци 
над 65 години, които представляват 
интересите на своята възрастова 
група в обществения живот. Проектът 
стартира с оценка на потребностите 
като анализира исканията на 
целевата група, свързани с обучение 
и подкрепа, осъществихме преглед 
на съществуващите модели и опит в 
областта на образованието на възрастни 
и гражданското участие. Анализът на 
потребностите даде важни насоки 
за развитието на образователната 
програма и резултатите бяха 
интегрирани в съдържанието на 
ръководството.

Следващата важна стъпка беше да се 
създаде адекватна на потребностите 
Европейска образователна програма. 

1
Наръчникът като решителен етап от Европейски образователен 
проект

Тя се състои от Европейска рамка, 
като съдържа основни дидактични 
понятия и принципи, обучителни 
модули и методология, а също отчита 
националните особености на страните, 
участнички в проекта – България, 
Великобритания, Германия, Италия, 
Полша. 

Образователната програма беше 
тествана чрез пилотни семинари по 
два начина: на национално ниво бяха 
проведени семинари и кръгли маси, с 
участието на експерти и други свързани 
с темата лица, с които бяха обсъдени 
идеи как да подобрим учебната 
програма. На европейско равнище 
беше проведен семинар с експерти от 
няколко европейски държави, които 
дадоха важни насоки и предложения 
как да оформим окончателно 
Европейската образователна програма 
в две ръководства. Едното ръководство 
е предназначено основно за обучители 
на възрастни, а другото за организации 
на хора над 65 години. 



2 Изходна точка - общи социални тенденции в Европа10

Дискусиите върху демографските 
промени и последиците от тях 
фокусират вниманието на политиците 
и медиите в европейските държави 
върху гражданите над 65 години. 
Процентът на старите хора ще нараства 
значително. Демографското развитие 
на Европа по-скоро се описва по-
скоро в негативни термини – грижа за 
ресурсите, изискванията на здравното 
и пенсионно осигуряване.  Съществуват 
значителни стереотипи по отношение 
на възрастта след 65 години. Хората 
в тази възраст биват възприемани 
като зависими (Findeisen 2008, 4) 
и като изискващи много разходи. 
Без да бъдат отричани големите 
предизвикателства, трябва да 
опитваме да поставим ударението 
върху положителните елементи 
от тенденциите в демографското 
развитие. За първи път в историята 
толкова много хора от по-старото 
поколениеимат възможността да 
получават здравни грижи и пенсия. 
Никога досега в историята по-старото 
поколение не е имало възможността 
да се радва на толкова голям брой и 
толкова продължителни здравни грижи 
и социални услуги. Гражданите над 
65 години живеят в противоречива 
ситуация: от една страна подходът 
към тях е като към непродуктивни и 
излишни за икономиката, социалното и 
културното развитие. От друга страна, 
тяхна привилегия е да се избавят от 
(почти) всички обществени задължения. 
От една страна техните компетентности 
са пренебрегвани като ненужни за 
пазара на труда. От друга страна 
старите хора притежават много опит 
и умения от най-различен вид, които 
обществото трябва да използва дори, 
когато тези хора вече са пенсионери. 
От една страна в обществения живот 

и в очите на по-младото поколение 
хората над 65 години изглеждат 
немобилни, негъвкави, слаби. От друга 
страна, много от тях са подвижни, 
активни и силни до преклонна възраст.

В отговор на съществуващите 
демографки тенденции наша цел 
е да използваме потенциала на 
старите хора - техния богат опит, 
техните умения и свободно време 
– за благото на обществото. Да 
увеличим продуктивността на хората 
в тази възраст като интегрираме 
техните умения в обществото – това е 
магическата формула за продуктивно 
управление на демографските 
промени. В хода на дискусиите върху 
демографските промени, образът на 
стария човек се променя. „Успешно 
остаряване”, „продуктивно остаряване”, 
„активно остаряване” и „компетентно 
остаряване” са лозунги, издигнати от 
социалните науки и политиците е Европа 
в последните няколко десетилетия. Те 
имат принос за промяна в гледната 
точка. От остаряването е биологичен 
процес на упадък към остаряването 
като предлагащо възможности за 
постигане на „закъсняли свободи” 
след приключване на професионалния 
живот и отглеждането на децата.
Гражданите около 65 години биват 
описвани като активни, компетентни, 
образовани, търсещи провокация, 
здрави, привлекателни, щастливи, в 
добро финансово положение. „Младите 
стари” биват цитирани като алтернатива 
на социалната криза, дължаща се на 
демографските промени. Обществото 
трябва да оползотвори високия 
потенциал, съдържащ се в опита на 
старите хора, да оползотвори периода 
след приключване на професионалния 
им живот. Промяната в нагласите е 
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2.1 Гражданите над 65 години и техния ценен принос към обществото  
- промяна на нагласите и подходите към старите хора в Европа
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отразена в политическите програми, 
насочени към старите хора. Старите 
хора не биват разглеждани вече като 
финансово бреме за пенсионната и 
здравната системи, а като новооткрит 
ресурс за доброволчески дейности.

От една страна е признак за положително 
развитие това, че потенциалът на тази 
възрастова група е станал фокус на 
интерес и намалява стереотипите срещу 
нея. Компетентността, творчеството, 
способността за учене, желанието за 
доброволческо участие не пресъхват, 
когато ставаме на 50 години. Тази 
перспектива внася важни аспекти 
в обществената дискусия. Но по-
цялостният образ на по-възрастното 
поколение трябва да бъде задълбочен 
по посока да не гледаме на тази 
възрастова група инструментално – 
какво могат те да направят за нас – а по 
позитивен начин – как най-добре могат 
да живеят заедно всички поколения?

От друга страна тези положителни 
стереотипи, засягащи възрастовата 
група 65+, крият риска от игнориране 
на съпътстващите тази възраст 
неустойчивост, слабост и общо 
неразположение. Положителните 
стереотипи създават очаквания, че 
старите хора трябва да са в отлична 
форма и активна част от обществото, 
предполага се, че няма да имат 
нужда от грижа и няма да са в тежест 

на обществото. Ако положителните 
стереотипи представляват всеобщите 
нагласи, то неспособността да 
бъде овладяна старостта би била 
интерпретирана като личен неуспех. 
Тогава липсата на солидарност 
със „възстарите стари” е обозрима. 
„Дори положителните образи на тази 
възрастова група могат да допринесат 
за това съществуващият потенциал да 
не бъде оползотворен в помощ за други 
хора. Особено, ако съществуващите 
възможности бъдат направени 
задължение и старите хора се чувстват 
напрегнати и експлоатирани” (German 
Federal Parliament 2006, p. 50)

Освен това, социална дискриминация 
спрямо тази възрастова група има, 
когато няма структури, които биха 
позволили на старите хора да си 
помогнат сами в изграждането на 
условията за живот. Старите хора 
биха искали да бъдат нещо повече 
от просто зависими получатели на 
пенсии. Време е парадигмата да бъде 
сменена. Гражданите над 65 години 
искат да бъдат участници, а не пасивни 
членове на обществото, искат да бъдат 
субекти в политиките за старите хора, 
а не обекти. Следователно, политиките 
за старите хора трябва да бъдат 
планирани с тяхното участие, защото те 
искат да поемат част от отговорността 
и те вече го правят в много европейски 
държави по различни начини. 

2

2.2 Гражданите над 65 години между участието и социалното 
      изключване 

Според Зелената книга на Европейската 
комисия „Да се изправим пред 
демографските промени: нова 
солидарност между поколенията“ 
(Brussels 2005), ако съвременните 
тенденции продължат в същата посока, 
в бъдеще гражданите над 65 години 
ще бъдат по-здрави, по-активни, в по-
добра форма и икономически по-добре 

(p. 10). Но старите хора не са хомогенна 
група. Те се различават по условия на 
живот, начин на живот, жизнените цели, 
компетентностите и потребностите си, 
възможностите, които имат и натиска, 
трудностите, които срещат. Към тази 
плуралистична ситуация се добавя и 
фактът, че първите имигранти, дошли 
в Европа преди десетилетия, вече също 
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„Demokratie heißt, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen.“  

(Max Frisch)

2

спадат към тази възрастова група. 

Заради различнията в условията на 
живот, старите хора не споделят 
общи интереси. Сред тях има „няколко 
форми на социално-политическо 
съзнание, което зависи не само от 
възрастта, но също от фактори като 
икономичекси статус, раса, пол, 
религия, местоположение (Walker/
Naegele 1999, p. 20). Перспективите 
за потенциал и ресурс трябва да 
бъдат съвместени с перспективите за 
риск и опасност. Дори да признаваме 
и потвърждаваме възможностите, 
създадени от сравнително добрите 
условия за живот на старите хора, 
не трябва да пренебрегваме 
възможността от социално изключване.

„Шансовете в живота не са по равно 
разпределени в днешното общество. 
Сполучлив и равен достъп до работа, 
достъп до здравни и социални услуги, 
услуги в областта на ученето през целия 
живот, тези възможности са подчертано 
различни в различни точки от ЕС, като 
едновременно с това е значителен 
делът от населението в ЕС, живеещо в 
бедност и социално изолация, срещащо 
сурови трудности в осъществяването 
на достойно живеене (Commission of 
the European Communities 2007, p. 
8). Това не изключва старите хора. 
Всъщност, бедността на хората в тази 
възраст е сериозен проблем в много 
държави от ЕС. Според скорошно 
проучване на Европейския център за 
политики и изследвания на социалното 
благосъстояние (European Centre for 
Social Welfare Policy and Research), 
базиран във Виена, значителен брой от 
гражданите над 65 години са заплашени 
от бедност – „всеки шести живеещ 
самостоятелно” (European Centre 2006, 
p. 45) в рамките на ЕС. „С изключение 
на Кипър, всички държави с висок риск 
от бедност в тази възрастова група са 
държавите от предишния формат на 
ЕС, когато членките бяха 15..” (ibid.). 
Социалното изключване не е въпрос 

на доход и собственост. „Социалните 
рискове като зависимостта на старите 
хора и социалната им изолация се 
очаква да се повишават... Днес 28% от 
населението над 70 години живее в 
домакинства с един член” (Commission 
of the European Communities 2007, 
p.4). Изолацията на старите хора 
може да доведе до проблеми като 
самота, алкохолизъм и проблеми с 
психическото здраве. Според AGE, 
старите хора са заплашени в по-голяма 
степен от хората на средна възраст.

Това голямо предизвикателство пред 
визията за европейското общество, 
основано на ценности като социална 
справедливост, равенство, солидарност. 
Трябва да се прави разлика между 
третата и четвъртата възраст, между 
„младите стари” (от 55 до 75) и 
„възстарите стари”. Благодарение 
на опита, последните са по-слабо 
ангажирани в активно гражданско 
участие, защото тяхната жизнена 
ситуация е белязана от физически 
промени. Постепенно в Европа 
тази възраст придобива нов образ. 
Гражданите над 65 години не могат 
да бъдат изобразявани като слаби, 
немощни, пасивни и консуматори на 
свободното си време. Те са граждани, 
които искат да бъдат активно 
граждански ангажирани, дори имайки 
предвид, че старите хора се различават 
значително според гледните си точки 
по обществените теми. Сред тези, които 
работята като доборволци, можете да 
намерите стари хора, които са готови 
да станат, за да защитят интересите 
на своята възрастова група за активно 
участие в политическия и социалния 
живот. Комисията на Европейската 
общност предава в обобщен вид тази 
нагласа по следния начин: „значението, 
придавано на традиционните форми на 
политическо участие, намалява, както 
и доверието в публичните институции. 
Все пак, на лице е търсене за нови, по-
гъвкави форми на гражданско участие 
и желание за участие в оформянето на 
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бъдещето” (Commission of the European 
Communities 2007, p.4). Проект 
„СЕВИР” представя нови модели за 
това как гражданите над 65 години 
могат да участват в политическия 
и социалния живот, включително 
стратегии за подобно участие. 

Всекидневната борба за оцеляване 
характеризира ситуацията и 
отношението към живота на старите 
хора, особено на онези, живеещи в 
държавите от Централна и Източна 

Европа. На подобни места има малко 
потенциал за гражданско участие. В 
Германия бедността сред старите хора 
е намаляла значително в периода 1973 
и 1998 г. Според 3-ти Национален 
доклад за бедността и благосъстоянието 
в Германия, издаден през юни 2008 
г., процентът на населението над 65 
години, живеещо бедност, не се е 
повишил. Въпреки това, има тенденция 
пропастта между бедни и богато 
сред старите хора да се увеличава. 

2

2.3 Активното гражданско участие на хората над 65 години е 
      важен принос за демокрацията

 “Демокрация означава да се 
намесваш и нахалничиш по нещата, 
които те засягат” (author Max Frisch). 

 Активното гражданско участие има 
дълга европейска традиция, от 
древногръцкия полис, през римските 
републики и средновековните 
градове, до настоящия дебат 
за активно гражданско участие. 

  Класическият древногръцки философ 
Аристотел описва човешкото същество 
като „zoon politikon”, политически 
мислещо и действащо същество. 

 Според философа Имануел Кант 
автономията и самоопределението са 
основата на човешкото достойнство.  

  Хана Аренд разсъждава, че 
старческата възраст трябва да 
бъде в центъра на едно общество, 
а не в ъгъла. (Arendt 1960).

 Европейският съюз е част от тази 
интелектуална традиция днес. 
„Европейският съюз... не е просто 
икономическа зона, а политически, 
социален и културен проект, който 
ни прави различни спрямо други 
региони в света (Frey 2007, p. 11). 
Активното гражданско участие е 
съдбоносна европейска ценност и 
е императив, който трябва да бъде 

наложен в практиката. Политическото 
участие на гражданите е база за 
сравнение, когато говорим за силна 
демокрация, а декларацията на 
гражданското общество трябва да 
има за цел политическото участие на 
гражданите да бъде нещо повече от 
просто гласуване по време на избори. 

 
 Този проект е основан на широкото 

понятие за политики и демокрация. 
В този контекст идеята за политики 
включва всички отговори на въпроса 
как да организираме съвместното 
социално живеене. Демокрацията 
е енщо повече от просто 
институционална организация на 
държавната власт. В традицията 
на педагогическата философия на 
Джон Дюи разбираме демокрацията 
не просто като „машината на 
правителството”, а „като социално 
взаимодействие”, като форма на 
междуличностно взаимодействие 
според определени правила и 
норми. Дюи е бил убеден, че 
такава демокрация е способна да 
освободи потенциала за инициатива 
и творчество, за простест срещу 
несправедливостите, което, по своя 
характер, е добро за социлното 
развитие (Himmelmann 2005, p. 43). 
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 Процесът на демократично вземане 
на решение е чрез представителство. 
Той обаче трябва да бъде допълван 
с елементи на прякото участие. 
Ето защо съществуващите форми 
на участие на гражданите над 65 
години трябва да бъдат доразвивани 
и нови да бъдат създавани. Някои 
от тези форми са: неформални 
групи на граждани над 65 години, 
консултативни съвети, обединения, 
кръгли маси, планиращи групи, 
конференции и съдебни заседатели. 
В държавите, в които тези форми 
не съществуват, се смята за важно 
и полезно да се разпространява 
информация за отличителни проекти, 
чрез които активното гражданско 
участие, а също съпътстващите го 
признание и удоволствие, могат да 
бъдат видяни като имащи смисъл 
за живота на хората над 65 години. 
Щастието да си публична личност 
(Hannah Arendt), удоволствието да 
бъдеш активен и да се намесваш, 
трябва да бъдат заздравени. Опитът 
в държавите от Централна и Източна 
европа показва, че политическата 
демокрация е здраво свързана със 
силно гражданско общество. В тези 
държави политическите структури 
са недостатъчно добре подготвени 
да насърчават политическото 
участие на гражданите над 65 
години, да подкрепят техните 
организации и да си взаимодействат 
с онези от тях, които са готови да 
участват активно В тази ситуация 
се смята за наложително да бъде 
насърчавано гражданското общество 
като допълващо държавната 
инфраструктура. Според опита 
в новите държави-членки на 
Европейския съюз от Централна и 
Източна европа, демокрацията се 
нуждае от основа в гражданското 
общество, за бъде демократичният 
потенциал – под формата на 
равенство, свобода, справедливост, 
толерантност – развиван чрез 
отдаденост и взаимодействие. 

 Същото се отнася за други 
европейски държави, като например 
Италия. Политическите структури са 
недостатъчно добре подготвени да 
насърчават активното гражданско 
участие на гражданите над 65 
години. Гражданското общество 
включва всички граждански 
ангажименти отвъд държавата и 
пазара. То бива разбирано като 
„арена на държавно устройство, 
където самоорганизиращи се групи, 
движения и отделни индивиди, 
относително автономно от държавата, 
опитват да артикулират ценности, да 
създават обединения и солидарност 
и да напредват в работата по своите 
интереси” (Linz/Stephan 1996, p. 7). 
Подкрепящите групи, обединенията, 
неправителствените организации, 
всички тези структури, в които 
хората се ангажират, временно или 
постоянно, принадлежат на третия 
сектор. Активното гражданско 
участие се определя чрез 
следните елементи: доброволно е, 
ориентирано е към благоденствието 
на обществото, мотивът не е печалба. 
Във всички европейски държави 
активното гражданско участие на 
хората над 65 години трябва да бъде 
развивано, но само едно малцинство 
от доброволци смята, че активното 
политическо ангажиране е важно.

 
 Този проект препраща към научния 

дебат за делиберативна политика. 
„Перспективата на делиберативната 
политика е обществото да се 
демократизира чрез предаване 
на политиките на обществената 
и политическа отговорност ба 
активните хора. Демокрацията бива 
разбирана като отворен процес с 
елементи от съвместни консултации 
и политическо участие” (Lösch 2005, 
p.14). „Делиберативност може да 
означава различни неща. Може да 
бъде „основана на експертността” – 
търсене на съвет, вземане на външна 
експертиза – също може да означава 
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„демократичен” – провеждане на 
съвместни обсъждания, изработване 
на решения чрез процес на 
обсъждане и консултации (Lösch 
2005, p. 194). В този делиберативен 
процес всяко формално или 
неформално включване на 
гражданите над 65 години в 
обществения живот може да изиграе 
важна роля като защита интересите 
на тяхната възрастова група. 

 Хората в тази възраст могат да влязат 
в ролята на експерти, като пряко 
засегнати, като представители 
на пряко засегнати, особено за 
своята възрастова група. Опит има 

доколкото има държавни мъже 
и жени над 65 години, а също 
консултативни съвети на граждани 
над 65 години. Процесът на 
подобно включване променя ролите 
на въвлечените хора и институции:

 Граждани: от алтруистично подпо-
магащи към автономни граждани;

 Политици/администрация: от 
бюрократично доминиране 
към администрация, която 
насърчава участието;

 Организации на активни граждани: 
от набиране на доброволци 
към насърчаване на тяхното 
участие по разнообразни начини.

2.4 Активното гражданско участие като прознание на 
      компетентностите на хората над 65 години

СЕВИР: Няма пенсиониране за знанието 
и опита

Старите хора са носите на знание. 
Те са способни да използват своя 
творчески потенциал, ако получат 
правилните насоки и подкрепа. 
Служителите в администрацията и 
политиците осъзнават важността и 
жизнеността на този ресурс. Вземайки 
предвид демографските промени, 
споменати по-рано, участието 
на гражданите над 65 години в 
обществените процеси е наложително.

Важно предварително условие е, 
че уменията и компетентностите, 
знанието и уменията, придобити в 
рамките на професионалния и личния 
живот, са разпознати и интегрирани 
в тяхното ангажиране с обществените 
процеси. За футуролога Матиас 
Хоркс това се равнява на уважението 
към онова, което тези хора са 
постигнали, признание за техните 
компетентности, интереси, мотивация.

Практическото знание е резултат 
от разнообразни процеси на учене:
Формалното обучение в 

публични институции като 
училища, колежи, университети;
Неформалното учене през целия живот: 
в семейството, на работното място, 
в местната общност, чрез социално 
включване. Дори на формалното 
образование все още да се гледа като 
правилното, то на неформалните 
учебни процеси дължим успешното 
си справяне с ежедневния живот 
и променящите му се изисквания. 
Според ЮНЕСКО, 70% от всички учебни 
дейности са в сферата на неформалното 
обучение. Тези са условията, които 
активно оформят икономическите и 
социалните промени. Това се отнася 
не само за изискванията, които 
модерните условия на труд поставят, 
но също за различни области на живота.

„Можем да твърдим, че резервоар от 
таланти, интереси и ценности биват 
натрупвани по време на един човешки 
живот и това натрупване трябва да 
бъде поощтрявано колкото е възможно 
повече, за да не бъде този процес рязко 
прекъснат с наближаването на старческа 
възраст. Много хора имат нужда не 
просто да използват този резервоар 
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декларацията от Копенхаген 
отразява нарастващото политическо 
внимание върху учебните процеси 
извън институциите за формално 
образование. В миналото серия от 
инициативи бяха развити в различни 
крайща на европа. Тези инициативи 
са свързани с нови понятия за това 
как да валидираме самостоятелното 
учене. В информация по повод ученето 
през целия живот (2001) важно 
значение е придадено на „оценяване 
на ученето” и на необходимостта 
от обмяната на опит е подчертана.

Научни изследвания потвърждават 
разнообразието и качеството на ученето 
в компетентности, което е възможно като 
индивидуален и социален ресурс след 
пенсиониране. За да бъде това знание 
и тези умения използвани, хората имат 
нужда от предложения и възможности. 
Продължаващото образование 
играе централна роля: негова 
задача е да разкрие съществуващата 
„съкровищница от компетентности”, 
да развие съществуващия потенциал и 
да го допълни като посочи подходящи 
области за допълнителна работа. 
Признаването на компетентностите, 
следователно, е предварително 
условие за успешен учебен процес и 
успешно ангажиране. Ангажирането би 
било успешно, ако доброволецът може: 
Да бъде автономен, независим, 
гъвкав, иновативен, креативен, 
психически стабилен, издръжлив, 
способност да учи и търпение;
Да бъде човек, на когото може да 
се разчита, отговорен, отворен 
към критика, способен да 
работи съвместно с други хора
Да има компетентности за участие в 
съвещания, организационни умения и 
умения за преговори, умения за вземане 
на решения и за решаване на проблеми
Зад проект СЕВИР е идеята, 
че обучението в умения не е 
предварително условие за участие, но 
е в повечето случаи е първата стъпка 
за постигане на ефективно участие.

ефективно в старческа възраст, но също 
да го разширяват. За тази цел те искат да 
се противопоставят на недостатъчното 
предизвикателство в своя нов 
опит като преустановили активна 
професионална трудова дейност. Пост-
професионалната фаза предоставя 
много свободно пространство за 
само-осъществяване, но това означава, 
че обратната връзка от страна на 
обществото трябва да бъде получена 
някъде другаде” (Zeman 2008, 11)

Хората, на които съвсем скоро 
предстои пенсиониране, са се 
справили с много трудности в своя 
живот и са придобили много опит 
и разнородни компетентности. Но, 
и това е типично за самостоятелния 
учебен процес, тези умения много 
често биват забравени. Самостоятелно 
придобитите компетентности, за 
разлика от формално придобитите, 
са резултат от индивидуални учебни 
процеси и следователно не са 
непременно удобни за измерване или 
тестване, следователно не се счита 
за важно за бъдат сертифицирани.

Компетентностите, придобити чрез 
опита могат да бъдат активно и 
целенасочено използвани в различни 
сфери, само ако човек ги осъзнава. 
Мотивация и подходящи методи 
са необходими за това. Немската 
организация Kifas GmbH разработи 
„баланс на компетентностите”, който 
помага за разпознаването и оценката 
на различни методически, личностни 
и социални компетентности и 
умения. Този постоянно необходим 
процес на рефлексия и действие, на 
обучение в смисъла на развиване на 
компетентностите (или допълнително 
развиване) е основа и условие 
за ученето през целия живот.
Европейската комисия поставя ударение 
върху значението на признаването и 
използването на компетентностите, 
придобити в неформален учебен 
процес (2002): в този смисъл 
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Когато хората напускат света на 
трудещите се, казваме, че те се 
пенсионират. „Пенсионирането” 
често се свързва с бездействие, 
неактивност, общо понижаване на 
ефективността в изпълнението на 
задачите, неспособност на този човек 
да работи през целия си останал живот.
 
Това обаче не е задължително да се случи 
по този начин. Вярно е със сигурност, 
че някои когнитивни функции се 
изпълняват по-бавно с напредване на 
възрастта – това са функциите, които са 
засегнати от намаляване на скоростта 
и прецизността на възпроятията. 
Въпреки това, реалните процеси на 
обработка на информацията могат 
да бъдат запазени на същото ниво до 
доста напреднала възраст. Старите 
хора могат да компенсират намалената 
скорост и прецизност с високо ниво на 
мотивация, както и с опита и мъдростта, 
придобити по време на техния живот. 
Силното желание за учене може 
да компенсира ниската скорост на 
заучаване, както и всякакви недостатъци 
в компетентностите на старите хора 
могат да бъдат изцяло преодоляни от 
подходящи, добре проведени обучения.
 
Открития в геронтологията и мозъчната 
активност потвърдиха, че личностното 
развитие и ученето са процеси, 
осъществяващи се през целия живот. 
Здравословното състояние на хората 
в напреднала възраст се подобрява. 
Заедно с подходящо за възрастта 
обучение и стимулиране на потенциала 
за учене, това позволи на много от 
тях да следват своите интереси до 
много напреднала възраст, без това 
да оказва особени ефекти върху 
личното им здраве и физиология, а 
също разкри пред тях нови задачи и 
предизвикателства. Според последните 
научни открития, активните хора, 

способни да постигат резултати и 
чувстващи се „потребни”, са щастливи 
и доволни. Жизнените индивиди, които 
продължават да си поставят нови задачи 
и да посрещат нови предизвикателства 
след пенсионирането си, не страдат 
от значителни загуби на когнитивни 
дарби дори в напреднала възраст. 
Заключението е: Така, както запазваме 
своето физическо „аз” активно, ние 
трябва да запазим своето съзнание 
ангажирано, ако искаме да продължим 
да функционираме добре. Използвай 
го или ще го изгубиш е феномен, 
който се наблюдава както в сферата 
на физическата ни активност, така и в 
сферата на менталната ни активност.

Литературата ни учи, че някои 
интелектуални дарби могат да бъдат 
развивани с напредването на възрастта 
и интелектуалното израстване. Нека 
помислим върху мъдростта, опита и 
подобрения контрол върху собствения 
живот, или способността да действане 
с повече с разсъждаване, да мислим 
по-логично, да рабираме по-пълно. 

Пенсионирането отваря пред 
нас пространство на свобода. 
Хората могат да избягнат прекаленото 
натоварване, могат да упражнят 
контрол върху постоянно намаляващото 
ниво на активност. Това ще им се 
наложи с напредване на възрастта.

Пенсионирането може да изглежда по-
скоро като проблем, ако то не включва 
ангажирането в някакви нови дейности, 
или ако то води до промяна в баланса 
между различни сфери от човешкия 
живот. Например, ориентацията и 
дейностите, усвоени в рамките на 
трудовите години от човешкия живот, 
може би вече няма да са релевантни. 
Хората, които остаряват успешно, не 
са просто тези, които, доколкото е 

2.5 Активното гражданско участие като качество на живот
       – неоценима ценност за европейските държави 
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възможно,  продължават да извършват 
или заместват своите дейности с други; 
това са по-скоро хора, които освен 
това намират неща, които могат да 
заместят загубата на приятелите и 
любимите хора поради тяхната смърт.

Връзката с живота на общността също 
позволява на хората да участват 
в полезни обществени дейности, 
популяризиращи здравето и добрия 
начин на живот. Социалната 
интеграция може да бъде важна за 
старите хора като финансов стимул. 
Социалното разпознаване играе 
централна роля в доброволческите 
дейности, особено в дейностите за 
подобряване на политиката или в 
представителството на интереси.
 
Много от тези видове дейности се 
основават на знания и умения, свързани 
с конкретна работа или умения, усвоени 
по-рано в живот. Подобни дейности 
създават по-позитивна връзка между 
възрастта и как съответната възрастова 
група е разпозната в обществото. 
Това е от изключителна важност 
за развитието на личността, което 
продължава и в тази възраст. Дейности, 
предполагащи разнообразни социални 
роли, следователно имат положителен 
ефект върху образа, който старите хора 
имат за себе си. Социалното участие 
чрез популяризиране на възможности 
за компенсиране на липсите и активен 
начин на живот, комбинирано с 
фактори като повишена физическа 
активност и здравословно хранене, 
са общо взето полезни за здравето, а 
също упражняват положителен ефект 
върху процеса на остаряване на мозъка.

Чрез извършване на доброволческа 
работа в служба на обществото, 
хората могат да споделят с други хора 
своите интереси и страсти. Това им 
дава възможност да заздравят своите 
връзки с обществото, да срещат хора 
от различни възрасти, да участват в 
полезни дейности. За по-младите 

възрастни усещането за личен успех 
е свързано с постижения в кариерата 
и образованието, докато аспектите, 
свързани със социалното участие, са 
важни на по-късен етап от живота. 

Активното участие в обществения живот 
е от огромна полза за обществото. 
Имайки предвид демографското 
развитие, отстраняването на старите 
хора от обществения живот и 
дискриминацията спрямо тях е по-
скоро загуба за обществото, загуба 
на уменията, които тези хора имат.

Активното участие на гражданите над 
65 години в обществените дела има 
изключително положителен ефект за 
самите тях. Тези хора може би ще 
останат очаровани от факта, че могат 
да извлекат ползи от въвличането 
си в обществения живот, и че това 
е нещо, което подобрява техния 
живот и подобрява тяхното здраве, 
доколкото се казва, че тези дейности 
изискват усилие, причиняват стрес и 
изискват справяне с разочарования.
 
Въвличането на тези хора в подобни 
дейности наистина подобрява техния 
живот и здраве. „Удовлетворението 
от живота, който водим, може да бъде 
също резултат от принадлежността 
ни към процес на развитие, в който 
проверяваме собствените умения 
от това как другите ни възприемат, 
учейки се от това, преследвайките 
цели, които не са само лични, но и 
значими за обществото” (Zeman 2008, 
12). Положителната връзка между 
доброволното участие на гражданите 
над 65 години и тяхното здравословно 
състояние все повече се забелязва 
и оценява на европейско ниво. 

„Разработването на стратегии за 
насърчаване на здравословния начин 
на живот и превенция ще стане 
приоритет в контекста на застаряване 
на населението (Commission of the 
European Communities 2006, p. 21). 

2
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Нарастващото участие в обществения 
живот на хора над 65 години е от полза 
за обществото и е изключително важен 
компонент в програмите за превенция 
на здравето в тази възрастова група. 

Европейският съюз, следователно, 
трябва да разработва инициативи в 
тази област и да задели съответни 
финансови ресурси за тази цел.

2
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За да бъде създадена адекватна 
за целевата група образователна 
програма, важна роля изигра 
оценката на потребностите. 
Инструмент в извършване на оценката 

граждани, различните типове 
участници (формални, неформални, 
традиционни и нетрадиционни). 
Нещо повече, възприятието за това 
кои знания и умения са необходими е 
различно за различните гледни точки 
и за различните сфери на политики, 
с които доброволците могат да 
се ангажират. Традионно, това е 
сферата на социалната политика, но в 
днешно време този въпрос е важен за 
дебатите по всички сфери на политики. 
Най-важното измерение в нашия 
случай е предмета: какви са типове 
потребности, които доброволците 
определят като наложителни.

беше провеждането на анализ в 
държавите, включени в проекта, а 
това са България, Великобритания, 
Германия, Италия, Полша.

3.1.2 Изходна точка

Потребностите от обучение и подкрепа 
са онази междина, празно място, между 
съществуващите умения и подкрепа, 
и желаните. В професионалния живот 
онова, което подчертава потребностите 
от образование и обучение, е междината, 
разделяща работа и длъжностна 
характеристика, анализа на изпълнение 
на задачите и уменията на служителите.

В някои от случаите уменията, от 
които доброволците над 65 години 
имат потребност, не са ясно и точно 
определими. Това зависи от няколко 
фактора: местната, регионалната 
и националната среда, различните 
декларации на мисиите на отделните 
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3.1 Заключения от анализа на потребностите от обучение

3.1.1 Цел 

3.1.3 Провеждане на анализа

В периода ноември 2006 - март 2007 г. 
беше проведено проучване, съчетаващо 
интервюта с експерти, проучване на 
документи и др. В България и Италия 
проучването се състоеше основно от 
проучване на документи и информация 
в общественото пространство. За 
анализа в Италия допълнително беше 
добавена информация, основана на 
опита от създаването на консултативен 
съвет на гражданите над 65 години към 
местната администрация в град Верона.  

Информацията за Германия се основава 
на резултатите от два въпросника. 
Единият е върху потребностите от 
обучение от професионална гледна 
точка и беше разпространен сред 
10 експерти, ангажирани на пълно 
работно време (учени, ръководители 
на звена, отговарящи за гражданите 
над 65 години по общини). На 
въпросника за потребностите от 
подкрепа (вътрешната гледна точка) 
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3.1.4 Идентифициране на потребностите от обучение

отговориха 20 граждани над 65 
години, някои от тях, представляващи 
интересите на своята възрастова група 
на регионално и национално ниво, а 
също членове на местните комитети на 
гражданите над 65 години. Отговорите, 
грубо,покриват  всички региони в 
Германия (изток – запад, селските 
райони иградовете). Резултатът 
представя цялостен поглед, въпреки 
че те не могат да бъдат разглеждани 
като представителни в научен смисъл.

Във Великобритания проучването 
протече като интервюта с екперти на 
местно и регионално ниво, работещи в 
градския съвет на гр. Ланкастър и съвета 
на графство Ланкашир, и отговарящи 
за осигуряването на услуги за старите 

хора. Нещо повече, в проучването беше 
включена местна благотворителна 
организация, която насърчава старите 
хора в града да организират групи за 
самопомощ. Тази организация много 
харесва и подкрепя изцяло проект 
СЕВИР. Интервюираните граждани над 
65 години идват от различни групи. 
Едната група са членове на Програмата 
за обучаеми над 65 години, разработена 
към Ланкастърския университет. Те 
участват в курсове в университета и 
правят това единствено за удоволствие, 
но те, също така, се явяват на 
изпити, пишат есета, придобиват 
квалификации. Ключът е в това, че те 
учат в своята възрастова група, т.е. 
група на стари хора, учещи заедно..

Необходимите умения за ефективно 
представляване на интереси съчетават 
конкретно познание, социални 
и методологични умения. Към 
специализираното знание е включено 
обобщено познание за правната 
система и държавна администрация, 
а също процесите и процедурите на 
политическото вземане на решения, в 
частност в областта на аспекти, свързани 
с гражданите над 65 години. Социалните 
умения включват комуникативни 
умения и умения за работа в екип. 
Методологическите умения включват 
механизми за оценка на проблемите и 
важните теми, а също инструменти за 
разрешаването им, основни познания 
по информационни и комуникационни 
технологии, основни познания в 
областта на връзките с обществеността, 
управленски умения, умения, свързани 
с финансите и обществения живот 
(преговори, лобиране, управление 
на конфликта, изнасяне на речи).

Общо казано, старите хора внасят 
редица умения, които могат да бъдат 

полезни в работата им като защитници 
на интереси. От една страна, можем 
да броим почти всички умения. 
Оценките за наличието на такива 
умения у защитниците на интереси 
се различават в отделните държави. 

В България има основни организационни 
познания и умения, благодарение на 
миналия опит на участниците, от преди 
1989 г,  в различни задължителни 
социални мероприятия на работно място. 
Гражданите над 65 години са участвали 
в различни културни мероприятия. 

В Германия познанията за политическото 
вземане на решение и темите на 
геронтологията са отчасти представени. 
Това, което липсва най-много, са 
методологичните познания. Може да 
се каже, че има развити някои социални 
умения като кураж, доброжелателно 
отношение, толерантност към чувството 
за безсилие, търпение, емпатия, 
алтруизъм, желание за постигане на 
компромис, самостоятелно мислене.
Във Великобритания и Полша някои 
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от методологичните умения са добре 
представени – работа с финансови 
средства, разрешаване на проблеми, 
управление, комуникативни умения.

Общото за всички ангажирани стари 
хора е готовността да бъдат активни и да 
оформят своята социална и политическа 
среда в услуга на своята възрастова 
група. Те познават добре проблемите, 
които хората от тяхното поколение 
имат. Най-общо казано, има богатство 

на опит, натрупан в професионалната 
сфера, в работата като доброволец, 
в семейството. Например, уменията 
за работа в екип, лидерството, духът 
на сътрудничество произлизат от 
този източник. Гражданите над 65 
години носят със себе си различни 
умения, защото имат различно 
професионално и лично минало. 
Повечето от активно ангажираните 
имат предишен организационен 
опит и са високо образовани. 

3.1.5 Значение за образователната програма

Извършеният анализ предостави 
на проекта насоки за създаването 
на образователната програма:
А.Допълни

Интервюираните поставиха акцент 
върху това, че курсът трябва да бъде 
основан на опита и компетентностите. 
Той трябва да се различава от 
училищното образование, което 
често е характеризирано като 
учител-центрирано образование. 
Следните твърдения са взети 
от проведените интервюта:

  Учителите трябва да ценят уменията 
на гражданите над 65 години. Те 
трябва да създадат среда, в която 
предишният личен и професионален 
опит се уважа като изходна точка за 
провеждането на обучителен процес;

 На курса трябва да се гледа като 
на обучителна лаборатория 
за изграждане на умения, 
като на среда, в която всеки 
може да научи от всеки друг;

 Курсът трябва да създаде 
съзнание за собствените силни 
и слаби страни в среда, в която 
самооценката се стимулира. Трябва 
да имаме съзнанието, че старите 
хора са по-малко склонни да се 
хвалят със своите постижения и 
умения, отколкото младите хора;

 Курсът трябва да е пряко свързан с 
практиката. По време на обучението 
фокусът трябва да бъде върху 
това как всяко нещо е свързано с 
представляването на интересите;

 Важно е обучителите да разбират 
специфичната ситуация на 
ангажираните граждани над 65 
години. Едно решени може да бъде 
обучителите да бъдат от същото 
поколение като участниците, поне 
да не са по-млади от най-младия 
представител на обучаващите се.

Е. Учебен процес за участие и активност
Обучителният процес трябва да бъде 
включващ и активиращ. Образователната 
програма, която цели да трансформира 
„засегнатите” граждани във „въвлечени”, 
да трансформира пасивните обекти 
на политиката в активни субекти 
на своите интереси, трябва да 
осигури активен процес на учене.

Ж. Гъвкавост според подходящото ниво
На гражданите над 65 години не 
трябва да се гледа със снизхождение. 
Трябва да бъде сигурно, че обучението 
е разработено на подходящото ниво 
като се помни, че това ниво може да 
бъде променяно за различните групи. 
Обучителните програми трябва да 
бъдат гъвкави и адаптивни. Това има 
последици и върху за обучителните 
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методи, източници, принтираните 
материали. Проучването показва, че 
колкото повече остаряват хората, 
толкова по-малко са склонни да се 
включат във формален учебен процес, 

така че ние трябва да предложим 
различен обхват от местоположения, 
източници, методи, а за някои участници, 
обучението трябва да протича 
колкото се може по-неформално.

3.2 Основни понятия в дидактическите подходи

Логично е, че не може да бъде 
разработена образователна програма, 
която да може да бъде приложена във 
всяка страна. Трябва да бъде намерен 
подходящ баланс между общата, 
европейска същност и националните 
особености, политическта и социалната 

реалност във всяка една държава. В този 
проект ще се разработи обща европейска 
рамка и индивидуални национални 
обучителни учебни програми.
Следните дидктически понятия и 
пронципи ръководят образователната 
програма на проект СЕВИР.

3

 Специфично учебно пространство и образователна насока

Обучаващите се по тази образователна 
програма са стари хора, които да бъдат 
подготвени за активно гражданско 
участие. От тях се предполага да 
представляват интересите на своята 
възрастова група активно и по творчески 
начин, и са отговорни за своите 
стратегии за участие. Следователно, 
учебният процес трябва да бъде в 
съответствие с целите. Тези, които 
искат да придобият умения за участие, 
трябва да получат възможността да 
опитат от това в учебния процес. Курсът 
предлага защитено пространство за 

упражняване на важни умения с приятна 
и обогатяваща атмосфера. Участниците 
с положителен опит от обучението 
ще бъдат по-мотивирани в своето 
включване и ще имат повече смелост 
да разрешават конфликти. Курсът 
трябва да бъде място за „илюстративно 
учене” на активно гражданско 
участие. Под илюстративно учене 
тук  се има предвид комбинацията 
от учебно съдържание и цели със 
спрецифичните условия, в които живеят 
и работят обучаващите се (Negt 1971).

Основан на опита и компетентностите

Образователната програма работи с 
изградените умения на аганжираните 
граждани над 65 години. Учебното 
съдържание и процесъс са в 
съответствие с тяхната жизнена 
ситуация като защитници на интереси. 
„Целта не е да подготвим гражданите за 

изпълнението на конкретни обществени 
задачи, а най-вече да се заемем с 
техните компетентности, техните 
способности и желания” (Klie 2000, 
p.121). Замисълът не да не подхождаме 
инструментално, а по-индивидуално.
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Образователна програма, която 
има претенцията за транформиране 
на „засегнатите” във „въвлечени”, 
пасивните обекти в субекти на 
собствените им интереси, трябва 
да осигури активен обучителен 
процес. Тези, които присъстват на 
обученията, са субекти на своя учебен 
процес. Обучителите осъществяват 
„коучинг”, те са в ролята на треньори 
и оформящи ефикасен обучителен 
процес. Тази роля предполага замяна 
на воденето с оказване на подкрепа. 
Те инициират, старират и съпровождат 
учебния процес, който трябва да бъде 
самонасочван доколкото е възможно. 
Скритото понятие тук е разбирането 
за ученето като ориентирано към 
опита на участниците, към процеса, 
включващо, като по този начин помага 
да бъдат развити рефлексивност, 
само-определеност и активно участие. 

От тук следва, че учебният процес 
трябва да използва методи, които 
подпомагат диалога, а също така 
активни методи и методи за рефлексия, 
подходящи за старите хора като 
отчитаме тяхната биография и познания.

Участнците трябва да имат възможност 
да изпробват току-що усвоените 
компетентности. В идеалния случай, 
участниците участват във вземането 
на решения, засягащи избор и 
значимостта на учебните съдържания. 
Те трябва ясно да знаят какво да 
очакват от курса и какво се очаква 
от тях. Курсовете трябва да осигурят 
приятелска рамка за комуникация 
и работа в мрежа; те трябва да 
изпъкват с методическо многообразие, 
дидактическа убедителност и да 
бъдат ориентирани към практиката.

3

Активиращи методи и творчество

Образователна програма за стари хора

„Старите хора са способни да учат, 
но по същество са необучаеми”. 
Учебните процеси с участието на 
стари хора се провеждат на фона на 
техния десетилетен опит с участие 
в учебни процеси. Най-вероятно, 
тяхното формално образование и 
професионално обучение са били 
според подхода учител-центрирано 

образование. Старите хора са 
придобили много компетентности 
по време на своя живот и очакват, че 
богатството от опит, което имат, може 
да бъде използвано. Според нашия 
анализ на потребностите от обучение, 
старите хора често не желаят да влизат 
в учебна среда, подобна на училищната. 

Смесено обучение

Трябва да бъде провеждано учене, в 
което се използват онлайн подкрепата и 
комуникационните форми, отчасти като 
допълнение на ученето лице-в-лице, 
отчасти като форум за над-регионален 
и над-национален европейски диалог 
и обмяна. Според опита, който 
имаме в проекта, гражданите над 65 
години имат значителни трудности 

да схванат обучителните онлайн 
инструменти. Ако тези инструменти 
ще бъдат интегрирани в учебните 
проекти за гражданска активност, то 
гражданите над 65 години трябва да 
бъдат подготвени предварително, за 
да се запознаят с информационните 
и комуникационните технологии.
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Преодоляване на бариерите пред достъпа

3

 Образователмната програма трябва да 
бъде отворена за двата пола и за всички 
социални класи и етноси. Това няма да 
бъде лесно, защото целевата група, 
граждански ангажиралите стари хора, 
са основно хора с висок икономико-
социален статус. Важно е да се вземат 
предвид дискриминацията срещу 
старите хора и социалните неравенства 
в тази възрастова група. Когато се 
планира обучение, трябва да се 
внимава да не се създават препятствия 
за определени групи, например за жени 
с нисък икономико-социален статус.
 
Това ще окаже влияние върху 
маркетирането на курса, върху избора 
на място и времеви рамки, избора 
на методи и обучители. Хората в 
неизгодно положение, включително 

живеещите в отдалечени райони, не са 
игнорирани. Все пак, пряката целева 
група на проекта са обучители на 
възрастни, граждани над 65 години, 
които искат да играят по-активна 
роля в обществения живот като 
доброволци, организации на такива 
граждани. Разбира се, желателно е да 
има хора от всички социални класи, в 
курса и като защитници на интереси. 
Чрез планиране на съдържанието 
и маркетиране на курса можем да 
направим така, че хора без академична 
степен да се включат в обсъжданията 
и да дават своя принос към тях.

Все пак, трябва да отбележим, че 
само едно малцинство от граждани 
над 65 години има готовност за 
активно участие в сектора. Но това е 
важна опора за демократичния живот.
 

Различни целеви групи – различни курсове

Основна целева група са гражданите 
над 65 години, които желаят да участват 
активно граждански под формата 
на политическо участие, в широкия 
смисъл на политическо. Това изисква 
от тях да имат поне чувствителност към 
политическите процеси, ако не познания.

Очакваме два типа 
обучаеми в нашите курсове:
1. Граждани над 65 години, които 

не се интересуват от политика и 
подобен тип ангажиране, но биха 
могли да се мотивират за участие;

2. Стари хора с опит в сферата на 
активното гражданство или с ясна 
готовност за подобен ангажимент.

За тези два типа нагласи ние 
разработихме различни обучителни 
курсове. 

За гражданите над 65 години, които 
са или искат да бъдат защитници 
на интереси ние разработихме 
семинари с цел те да могат да 
използват своите умения в активното 
им гражданско ангажиране с 
интересите на своята възрастова група.

В ситуации, в които такива нагласи не 
се наблюдават, ще предпожим курсове 
за повишаване на чувствителността 
с цел участниците да се осъзнаят 
потенциала и възможностите за активно 
гражданско участие пред хората над 
65 години. За участие в този семинар 
каним гражданите над 65 години и 
техните организации, отговорниците за 
политиките, насочени към тези граждани.
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3.3 Описание на компетентностите: уменията, в които ще ваме

Основна цел на проект СЕВИР е 
разработването на обучителна 
програма в компетентности за 
участие на доброволци над 65 
години като представители на 
интересите на своята възрастова група. 

Един важен елемент от образователната 
програма са обучителните модули. Те 
описват как ще бъдат преподавани 
релевантните умения.

3.3.1 Предисловие

Анализът на потребностите от обучение, 
проведен в рамките на проекта, показа, 
че гражданите над 65 години се 
нуждаят от специфично знание как да 
извършват дейностите, а също от набор 
от социални и методологични умения.

Този текст описва обучителните 
мерки, учебните цели, съдържания и 
методология.

3.3.2 Общ поглед към уменията, които ще се преподават

От философията на предмет-
центрираното взаимодействие 
ние възприехме разбирането, че 
успешното ангажиране изисква синтез 
на компетентности от различни 
измерения, което включва личностни, 
социални и методологични умения 

със знание за „глобалното”, за 
социалната и политическата среда.

Анализът, проведен държавите, 
участващи в проекта, предопоредели 
следния списък с умения.
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Спектър на компетентностите 

3

Измерение на 
компетентността

Описание Примери

Социални и 
личностни умения

Способност да 
взаимодейства с другите 
хора, да ориентира 
действията си спрямо 
групата и отношенията, да 
определя цели, да разлага 
целите в конкретни задачи и 
стъпки 

 Комуникация
 Лидерство
 Утвърждаващо 

поведение

Методологични 
умения

Способност да реализира 
успешно собствените цели и 
стратегии като член на екип 

 Изграждане на екипи 
 Управление на 

конфликта
 Презентаторски умения
 Връзки с 

обществеността 
 Работа в мрежа
 Преговори  
 Изследователски 

умения
 Информационни 

технологии (ИКТ)

Знание за социалната 
и политическата 
среда

Способност да въприема 
и оценява социалните и 
политическите ситуации, 
структури, процеси, 
които имат отношение 
към представляването 
интересите на гражданите 
65+

 Повишаване на 
чувствителността по 
даден въпрос 

 Структури и процеси 
при вземането 
на решения/ 
законодателството в 
местната политика и 
политиките, насочени 
към гражданите 65+

 Основни моменти в 
политиките, насочени 
към гражданите 65+
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3.1 Социални и личностни умения

3.3.3. Обучителните модули в детайли

Предмет на обучителния 
модул

Комуникативни умения

Целева група Граждани 65+, които са или биха искали да работят 
като представители на интереси

Очаквани резултати Участниците ще:
 Разберат как и защо комуникираме по различни 

конкретни начини
 Определят подходящите методи за комуникация за 

различни конкретни контексти в качеството си на 
представители на интерси

 Развият някои практически умения за ефективна 
комуникация в симетрични (екип от активни 
граждани над 65 години) и асиметрични 
(преговори с вземащите решенията и 
формиращите местните политики) комуникативни 
ситуации  

 Демонстрират познания и разбиране за основни 
теории, свързани с вербалната, невербалната и 
писмената комуникация 

Съдържание Какво е комуникация?
Вербална и невербална комуникация
Значението на езика на тялото
Значението на разбирането за различните нива на 
съдържание и отношение 
Активно слушане 
Проблеми и бариери в комуникацията, стратегии за 
преодоляването им
Форми на псимена комуникация – структури, стилове, 
контексти
Ефективно използване на метафорите 
Техниката за аргументация от 5 изречения
Успешните преговори, опитът на Харвард

Методология Ролеви игри, мини лекции, работа със случаи 

Време Шест часа

Необходими материали Примери от писмената комуникация, видео 
интервюта, разговори – примери за добри и лоши 
практики

Място Голяма заседателна зала, с мебелировка, позволяваща 
разместване, повече налични големи маси, удобни за 
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Място групова работа 

Забележки По-възрастните участници ще имат вече развит 
собствен начин на комуникация, с която се чувстват 
удобно. Все пак, ако искат да представляват 
интересите на повече хора, а не само своите, ще 
трябва да развият своя писмен и говорим стил в 
дадена насока

3
Предмет на обучителния 
модул

Лидерски умения

Целева група Граждани 65+, които са или биха искали да работят 
като представители на интереси

Обосновка „Да знаеш е да можеш” (Франсис бейкън). В днешното 
общество всеки иска да може да говори за всичко! 
Тук е важно да бъдем внимателни: внимание! 
Компетентностите и знанията ни правят полезни 
и интересни, но ние трябва да бъдем способни да 
взаимодействаме с реалността, която е в постоянна 
еволюция,  като се сравняваме с външните реалности, 
обществените дейности, които ще ни позволят да 
взаимодействаме по един опитен, вещ и съзнателен 
начин, а също да развиваме адекватно лидерство в 
различните ситуации. 
«Кой е построил Вавилонската кула? Книгите са пълни 
с имена на владетели. Дали владетелите са влачили 
грубите скални блокове? Къде изчезнаха строителите 
вечерта след издигането на Голямата стена» (Бертолд 
Брехт)
Активното ангажиране на граждани над 65 години 
или техни структури изисква лидерство. Трябва да 
има някой, който да поеме отговорността да говори 
от името на цялата група. Изкуството на лидерството 
е да водиш без диктаторство. Опасно е да се 
практикува като диктаторство. Някои моменти се 
застъпват с моменти от обучението в изграждане на 
екипи.

Цели Активиране на лидерския потенциал у участниците. 
Равно въвличане на мъже и жени 

Очаквани резултати Участниците ще научат какво е важно за успешното 
лидерство в групите на активните граждани над 65 
години 

Съдържание 1. Определение за успешен лидер в група на активни 
граждани 65+: кой е идеалният лидер? Създаване 
на личен профил на лидера. Какво означава  
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Съдържание лидерство? Дали създава интерес или 
отблъсква?Дали ефикасното лидерство започва 
от човека или от серия действия и начини на 
поведение?

2. Лидерски способности – стратегии за позитивно 
лидерство в доброволчески ангажимент. Как 
да станеш лидер: стратегии за постигане на 
лидерство.

3. Стратегии за споделено лидерство сред по-
старите активисти „Учителят.. не те кани да влезеш 
в къщата на мъдростта, а по-скоро те провежда 
до границите на ума” (Gibran, the Profet). Точно 
както учителя на Джубран, истинският лидер знае 
как да води, да „слуша’ и да „гледа” групата. Това 
са основните компетентности на лидера и той 
самият ще бъде в позиция на „бъдене” вътре в 
групата. Всъщност, групата е силна и резултатна 
в действията си само, ако членовете й се чувстват 
свободни и непринуждавани. Опитът от груповата 
работа стимулира по-висока мотивация и 
позволява да бъдат оценени компетентностите 
на всеки човек, като това го кара да влиза във 
взаимодействие и да се сравнява с другите. Ако 
лидерът се опита да централизира дейностите 
и концентрира властта у себе си, членовете на 
групата ще бъдат лишени от автономия и няма да 
чувстват отговорност към общото благо. Вместо 
това, когато във групата има споделено лидерство, 
има атмосфера на активност и сътрудничество. 
Лидерството трябва да бъде мислено като услуга, 
предоставена на общността. В Талмуда е написано: 
„Кой е мъдър? Този, който учи от всеки”.

4. Задачи на лидерството: в измеренията на екипа 
лидерството прави компактни действията на 
отделните членове. Във външни измерения 
лидерството възнамерява да наложи собствената 
стратегия и интереси, дори срещу съпротива и 
спънки. Лидерството дава посоки и ориентация, и 
мобилизира интересите.

Методология Онлайн проучвания
Симулации (ролеви игри)
Външен експерт – ако е възможно, той трябва да бъде 
от възрастовата група на обучаемите, защото 
се предполага, че така е по-близо до проблемите 
на целевата група. Да разглежда теми като: 
самоусъзнатостта като елемент от успеха – справяне с 
емоциите – мотивация и реализиране на целите. Той 
би разбирал проблемите на обучаемите и би могъл да 
опита да ги накара да разберат значението на това 
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Методология да се съсредоточиш върху собствените умения, за да 
постигнеш по-активно участие на обществото. 

Време Десет часа

Необходими материали Печатни материали (PowerPoint-презентация), 
флипчарт и коркови дъски за визуализиране, 
интернет връзка 

Място Две просторни зали за:
 презентация
 две практически занимания
 среща на групите за обсъждания и групова работа 

(виж Ролята на лидера)
 крайна оценка от експерт

Забележки Целевата група трябва да има културата на средната 
класа или професионално образование, трудов опит 
в подчинени роли (за да се разкрие лидерският 
потенциал, който работата е подтискала), желание 
да развиват комуникативните си умения чрез курс 
по лидерство с цел защита интерсите на своята 
възрастова група, която продължава да бъде 
изключвана от обществото

3



3 Образователната програма – обща европейска рамка32

3

3.2 Методологични умения

Предмет на обучителния 
модул

Изграждане на екипи

Целева група Граждани 65+, които са или биха искали да работят 
като представители на интереси

Очаквани резултати Обучаемите ще научат какво е важно за екипната 
работа и каква е ползата от нея в работата по 
представяне интересите на определена група 

Съдържание 1. Фактори, влияещи на екип от граждани над 65 
години, ангажирали се с представяне интересите на 
своята възрастова група 
В добрия екип всеки има свободата да заявява 
собствените интереси и идеи. 
Добрият екип се характеризира с взаимно приемане, 
отвореност и силно чувство жна солидарност 
Добрият екип има визия и задача. Ясните и 
обвързващи цели, прецизно разпределените задачи, 
добре структурираното планиране, оценката, са 
особено важни елементи, които правят възможно 
изпълнението на задачите да бъде осъществено 
възможно най-добре.
Добрият екип от представители на интереси ще бъде 
разпознат като неизменно важен и компетентен в 
своята политическа и социална среда.
2. Елементи на груповата динамика
Всеки добре функциониращ екип има поне един 
представител за всяка една от следните роли:
Лидер: представител на интереси, ръководител
Експерт: творчески човек, който предлага идеи, 
експерт в различни области, оценител
Сътрудник: лоялен помощник, старателен служител, 
„тих и зает”
Аутсайдер: клоун, „черната овца”

Бележки:
Формалният лидер не е задължително да съвпада 
с истинската водеща роля. Трудна, но също така 
интересна е ситуацията, когато много от членовете на 
екипа искат да поемат лидерски функции. Резултатът 
е състезание. 
Трудна е ситуацията и за аутсайдера, който е в 
периферията на екипа и е склонен да напусне 
екипа колкото е възможно по-скоро. Важно е да се 
отбележи, че аутсайдера е същностно важна част от 
екипа и е добре приет от останалите членове. 
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Методология Работа в малки групи, индивидуална работа, 
презентации и пленарни обсъждания 

Време Около 3 часа

Необходими материали Принтирани материали
Флипчарт и коркова дъска за визуализация
Контролни списъци

Място Семинарна стая, която е достатъчно просторна, за да 
се проведе курса без притеснения 

Забележки Този модул може много добре да се съчетае с други 
модули като „структури и процеси”, „комуникативни 
умения”, „умения за водене на преговори”, 
„лидерство”, „връзки с обществеността”.
Когато участниците имат малък опит с работата в 
екип, ключово важни са желанията, очакванията, 
страховете по отношение на работата в екип. Важно 
е винаги да реферираш към опита на участниците по 
два начина: първо, към тяхното знание по отношение 
на работата в екип по време на активната им трудова 
дейности; второ, техния актуален опитн с работата 
в екип като активно участващи граждани, ако имат 
такъв.
Този обучителен модул е разработен като учене чрез 
правене. Участниците тренират елементи от добрата 
работа в екип. 
Този курс е замислен като „образцово учене” 
– съчетаващо учебно съдържание и цели със 
специфичните условия, в които се намират 
обучаващите се.

3
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Предмет на обучителния 
модул

Утвърждаващо поведение

Целева група Граждани 65+, които са или биха искали да работят 
като представители на интереси

Очаквани резултати Участниците ще бъдат способни да:
 Анализират уменията, които те вече имат, както и 

да ги използват ефективно;
 Идентифицират конфликтни ситуации;
 Развиват увереност и спосбност да признаят и 

използват уменията, свързани с утвърждаващото 
поведение, за да се справят с трудна ситуация

Съдържание Само-рефлексия – поведение и реакции в конфликтна 
ситуация;
Как мислите и чувствата влияят върху нашето 
поведение;
Разликата между утвърждаващо и агресивно 
поведение;
Определение за утвърждаващо поведение и права;
Анализ на видовете конфликти и различни техники на 
утвърждаващо поведение;
Разрешаване на конфликтна ситуация чрез позиция 
„печеля-печелиш”, което посреща потребностите на 
всички страни в конфликта;
Използване на техники за асертивно поведение с цел 
да бъде разрешена конфликтна ситуация, в която са 
въвлечени представители на интереси;

Методология Работа в малка група, ролеви игри, триади (където 
ролевите игри се организират за групи от по трима 
участници, от които единият е наблюдател и дава 
обратна връзка).

Време Четири часа

Необходими материали Флипчарт и бяла дъска

Място Удобна семинарна зала, подходяща за ролеви игри

Забележки Това изисква участниците да анализират собствените 
мисли и емоции, което може да бъде трудно за 
управление от страна на обучителя.
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Предмет на 
обучителния модул

Управление на конфликта

Целева група Граждани 65+, които са или биха искали да работят 
като представители на интереси

Очаквание резултати Обучаващите се ще научат как да се справят с 
конфликти икак да разрешават проблеми, свързани с 
активното им гражданско участие като защитници на 
интереси. 

Обосновка Според анализа на потребностите от обучение 
комуникативните и реторически способности са 
сред най-силно желаните. Сред широкия набор от 
комуникативни умения, справянето с конфликтни 
ситуации е сред най-важните, доколкото 
доброволците работят в сфера на конфликти. Опитът 
досега показва: те трябва да посрещнат евентуалните 
трудности от другите страни в местните политики 
– местни власти, политически партии и т.н. Нещо 
повече, те трябва да се справят с вътрешни конфликти 
в екипа. 
Често тези стари хора реагират на тези проблеми 
по непрофесионален и безпомощен начин. Те 
трябва да се научат как да се справят в конфликтан 
ситуация и как да разрешават проблемите открито и 
конструктивно. 
В европейските държави гражданите над 65 години 
не са запознати как да разрешават конфликти 
конструктивно. Те са по-скоро склонни да ги 
избягват. Това особено силно важи за бившите 
социалистически държави в Централна и Източна 
Европа, където конфликтите не са желани от 
политическата система. 
Ето защо, важно е да се покаже, че демокрацията и 
участието на гражданите не работи без способността 
за разрешаване на конфликти. По-долу поместения 
набор от инструменти от управлението на конфликта е 
полезен и подходящ за проучване на конструктивните 
стратегии за разрешаване на конфликт в конкретната 
ситуация на целевата група. 

Съдържание Основни точки от съдържанието:
Принципи на комуникацията
Моделът „айсберг”: той илюстрира факта, че върхът 
на айсберга, само малка част от конфликта е видима, 
причините са скрити като нива от желания, страхове, 
навици и отношения
Модел, който описва динамиката на неразбиране, 
когато разговаряме
Разликата между способността да се справяме с 
конфликт, избягването на конфликта и последиците 

3
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Съдържание от това за разрешаването на конфликта
Различни форми на междуличностни конфликти 1: 
между двама души, между трима души и в група
Различни форми на междуличностни конфликти 2: 
конфликти в отношенията, конфликти по отношение 
на предмети; конфликти по отношение на ценности
Различни стилове на разрешаване на конфликти: по-
твърд и по-мек стил; между избягването и взаимното 
решаване на проблема
Динамика на ескалацията на конфликта, от полемика 
до абсолютна конфронтация
Комуникативни умения: техника за конструктивно 
разрешаване на проблеми
Разрешаване на конфликти, свързани с отношения
Разрешаване на конфликти, свързани с предмети 
Как да постигнем компромис
Междукултурни аспекти на конструктивното 
разрешаване на конфликти
Препратка към ситуацията на целевата група

Методология Лекция, трениране на собствените нагласи към 
конфликта, ролеви игри за разрешаване на конфликт 
на основата на реални ситуации от работата на 
обучаемите
По отношение на процесите, свързани с ролевите 
игри: подготовка, избор на тема, игри, определяне на 
време за подготовка на играещите и наблюдателите; 
определяне на ролите на наблюдателите: как трябва 
да бъде наблюдавано? Изпълнение на ролевата игра 
(възможен е запис и анализ)

Време Около 6 часа

Необходими материали Печатни материали, включително power point - 
презентацията, работни листи, флипчарт и коркова 
дъска за визуализация на процесите.

Място Заседателна зала с достатъчно място за изпълнение на 
ролеви игри. Още по-добре е да са две зали: една за 
цялата група и една, по-малка, за ролевите игри, ако 
се предвижда едновременно провеждане на повече от 
една. Това предполага също, че трябва да има поне 
двама модератори. 

Забележки Този обучителен модул ще бъде успешен, ако 
участниците имат желание да се включат активно в 
деликатната тема за конфликтите. Добра основа е, 
ако участниците се познават предварително, защото 
тогава е по-вероятно да са отворени да работят по 
темата. Не е препоръчително да се работи по тази 
тема в самото начало на обучението на целевата 
група.
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Забележки Важно е винаги да се реферира към опита на 
участниците по два начина: първо, към знанието им 
за справянето с конфликти от годините н активна 
трудова дейност, и второ, към техния актуален опит 
като защитници на интерси. 
Ролевите игри предоставят възможности за 
интегриране на тези две знания. Примерите трябва 
да бъдат взето от непосредствената работа на 
участниците като защитници на интереси, за да се 
въведе практичексият им опит в учебния процес.
Този обучителен модул е разработен като учене чрез 
правене. Участниците тренират елементи от добрата 
работа в екип. 
Този курс е замислен като „образцово учене” 
– съчетаващо учебно съдържание и цели със 
специфичните условия, в които се намират 
обучаващите се.

3
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Предмет на 
обучителния модул

Умения за презентиране

Целева група Граждани 65+, които са или биха искали да работят 
като представители на интереси

Очаквание резултати Участниците да:
Изследват и прилагат на практика разнообразни 
техники и умения, подходящи за ситуации, в които 
презентациите са желани
Разработват, планират и изнасят презентация
Идентифицират аудиторията си и да разработват 
презентациите си според изискванията, свързани с 
тази аудитория

Съдържание Идентифициране на изискванията на аудиторията
Фактори, които помагат и спъват ефективната 
презентация
Методи за дезайн и планиране на презентацията
Помощ и ресурси
Даване и получаване на обратна връзка
Уверено поведение

Методология Обсъждане на различни видовесценарии на 
презентации и контексти
Демонстриране на добри и лоши презентации
Обучаващите се ще направят презентация до 1 мин 
върху тема по избор от техния опит като зашитници 
на интереси
Обучаемите, разделени в групи по трима, ще 
подготвят и представят презентация с помощта на 
тютор
Обратна връзка от всички 

Време Шест часа

Необходими материали Компютър, проектор, флипчарт, маркери, DVD с добри 
и лоши презентации

Място Просторно помещение с възможност групите да 
работят самостоятелно

Забележки Използването на новите технологии, като PowerPoint, 
в презентирането е обичайно днес, но може да 
затрудни някои от обучаваните. В зависимост от 
познанията на групата, насърчете използването на 
други методи, например с използването на постери
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Предмет на обучителния 
модул

Връзки с обществеността

Целева група Граждани 65+, които са или биха искали да работят 
като представители на интереси 
Adult educators who organize seminars for active senior 
citizens

Очаквани резултати Участниците ще научат основните елементи от добри 
връзки с обществеността. Ще получат нови стимули и 
ще развият идеи за това как да комуникират своите 
проблеми в общественото пространство. 

Съдържание Връзки с обществеността - определение
Връзки с обществеността: как да насърчите  и 
подобрите взаимоотношенията си с релевантните 
личности и институции
Маркетинг: всички мерки, които подобряват 
оборотността на продукт или услуга, от 
разработването на продукта до маркетинг 
стратегията.
Цели на връзките с обществеността:
1. Информира обществеността за целите, задачите и 

услугите
2. Повишава интереса към включване в процесите
3. Налага определени цели (например, диалога 

между поколенията)
4. Влияе върху политическия процес на вземане на 

решения
5. Разкрива социалните несправедливости и ги 

променя
Пет стъпки на стратегическите връзки с 
обществеността
1. Анализ на образа в общественото пространство 

и корпоративната идентичност: Какво мисли 
моята целева група за мен? Кой съм аз и какви 
впечатления искам да оставя?

2. Дефиниране на цели: Какво искам да постигна? 
Ключово съобщение: колкото е възможно по-точно 
и с ясно формулирани критерии

3. анализ на целевата група: кого трябва да 
контактувам, за да постигна моите цели: 
дефинирайте целевата група колкото е възможно 
по-точно

4. Обща идея: как да достигна до целевата си група? 
Координиране на средствата и медиите

5. Контрол върху успеха: Успях ли в онова, което 
исках да постигна?

3
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Съдържание Разнообразието на медийната сцена. Съобразете 
според:
1. вид на публикацията (печатна медия, бюлетин и 

т.н.)
2. обхват на разпространение
3. целева група

Критерии как да направим така, че една информация 
да се превърне в новина
(‘актуалност’, ‘трагедия’, ‘конфликт’, ‘хумор’, 
‘близост’, ‘животни’ повишават интереса)

Основни правила за това как да достигнем до 
публиката 
Внимание: привлечете вниманието чрез зрителни 
стимули: грабващи окото картини, интересни 
твърдения, точни заглавия  
Интерес: повишете интереса 
Желание: повишете емоциите, повишете желанията 
чрез картинки, текст, позитивни стимули 
Действие: Искам да участвам? Какво мога да направя? 

Прес-съобщение и декларация: Кога е полезно? Общ 
вид и стандарти за изготвяне на прес-съобщение. Как 
да се справяме с журналистите 

Прес-конференция, кога е полезна, подготовка, 
структура

Основни правила за това как да достигнем до 
публиката 
Внимание: привлечете вниманието чрез зрителни 
стимули: грабващи окото картини, интересни 
твърдения, точни заглавия  
Интерес: повишете интереса 
Желание: повишете емоциите, повишете желанията 
чрез картинки, текст, позитивни стимули 
Действие: Искам да участвам? Какво мога да направя? 

Прес-съобщение и декларация: Кога е полезно? Общ 
вид и стандарти за изготвяне на прес-съобщение. Как 
да се справяме с журналистите 

Прес-конференция, кога е полезна, подготовка, 
структура
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Методология Полезна структура
Опитът на участниците с темата
Лекция на специалист
Трансфер в практиката на защитниците на интереси, 
участниците работят с примери от своята работа. 

Време Поне шест часа, ако участниците ще имат и 
практически задачи за изпълнение

Необходими материали PowerPoint-презентацията, флипчарт и коркова дъска

Място Семинарна зала, достатъчно просторна, за да 
позволи обучителните дейности да се проведат без 
притеснение

Забележки Решаващо за успеха на проекта е ясната връзка 
между темата „връзки с обществеността” и опита на 
участниците. Те ще трябва да разработват дейностите 
в сферата на връзките с обществеността на база 
полученото теоретично знание в модула. Например, 
как да направят флайер-покана за събитие или да 
напишат прес-съобщение, или да планират кампания. 
По тези теми може да се работи в малки групи.

3
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Предмет на 
обучителния модул

Работа в мрежи-преговори-лобиране

Целева група Граждани 65+, които са или биха искали да работят 
като представители на интереси

Очаквани резултати Участниците са способни да работят добре в мрежа, 
да преговарят и лобират 

Съдържание Въпроси за насочване на обсъжданията:
1. Защо за нас е важна работата в мрежа?
2. Как работим в мрежа и какви умения се изискват?
3. Лобирането: как да спечелим за нашата кауза 

някой от вземащите решения на политическо 
равнище?

4. Как преговаряме, какво е важно да знаем?
Три лесни стъпки за ефективно лобиране:
Определете трите основни факта във вашите искания
Вярвайте в това, което правите като защитник на 

интереси
Използвайте инструменти за убедителна 
комуникация: бъдете подготвен, бъдете ясен и 
прецизен! Бъдете точен! Бъдете убедителен! Бъдете 
упорит!

Методология Полезна структура
Опитът на участниците с темата
Лекция на специалист
Трансфер в практиката на защитниците на интереси, 
участниците работят с примери от своята работа.

Време Поне шест часа, ако участниците ще имат и 
практически задачи за изпълнение

Необходими материали 4 коркови дъски, 2 флипчарта 

Забележки
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Предмет на 
обучителния модул

Умения за провеждане на проучване

Целева група Граждани 65+, които са или биха искали да работят 
като представители на интереси

Очаквани резултати В края на обучението участниците:
Ще имат общ поглед върху същността на проучването 
Ще познават разнообразни методологии за 
провеждане на проучване и теориите, на които се 
основават
Ще са развили практически умения за планиране, 
провеждане и отчитане на проучване

Съдържание Какво е проучване и как то се различава от прегледа 
или обобщението;
Ситуации и мотивация, които биха довели до това 
старите хора да провеждат проучвания;
Приликите и различията между качественото 
и количественото проучване, в кои ситуации е 
подходящи да използваме единия тип или другия;
Общ поглед върху възможните методологии и методи, 
които могат да бъдат използвани;
Проучване сред уязвими групи;
Как да разпознаваме доброто от лошото проучване;
Въведение в дезайна на въпросници
Обучаемите избират набор от теми и разработват план 
за провеждане на проучване по темите
Трансфер в практиката на защитниците на интереси, 
участниците работят с примери от своята работа.

Методология Проучване в момента: преглед на статии във 
вестници и списания, за да се видят различни типове 
проучвания;
Защо провеждаме проучвания: групова дискусия;
Как да бъде проведено: кратка лекция върху 
качественото и количественото проучване, последвано 
от форум сесия върху темата кога се използва всеки 
един от двата вида;
Етически въпроси: Дискусия върху някои етически 
теми, с които доброволците може да се сблъскат, 
когато провеждат проучването като работата с 
уязвими групи или принципа за конфиденциалност на 
информацията;
Оценка на проучването: чрез използване на 
примери за добро и лошо проучване се подчертават 
различията;

Време Около 6 часа

Необходими материали Печатни материали
Проучвания
Списания

3
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Място Голяма заседателна зала с подвижна мебелировка и 
много на брой маси, които да позволят провеждане на 
групова работа 

Забележки Важно е участниците да бъдат въведени в 
методологиите за провеждане на проучване по един 
достъпен за обучаващите се начин. Цел на този модул 
би трябвало да бъде, че всеки може да проведе 
правилно емпирично изследване. Следователно, 
темата трябва да бъде въведена интерактивно, с много 
участие на обучаващите се. Трябва да бъдат въведени 
фактори, предопределящи дезайна на проучването, 
но това трябва да стане по достъпен начин. Както 
другите модули, учебните цели ще бъдат посрещнати 
по-лесно, ако примерите, анекдотите и принтираните 
материали са пряко свързани с потребностите и 
интересите на обучаващите се.
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Предмет на 
обучителния модул

Основни моменти в политиките, насочени към 
гражданите 65+

Целева група Граждани 65+, които са или биха искали да работят 
като представители на интереси . Обучители на 
възрастни, които организират семинари за хора над 
65 години

Очаквани резултати Участниците ще научат каква е текущата ситуация по 
основните теми в политиките, насочени към старите 
хора.
Те ще получат идеи как да работят по тези теми в 
интерес на групата, която представляват.

Съдържание Общо
Като представляващи интереси, обучаващщите се 
трябва да покрият широк набор от теми, които 
повече или по-малко са важни за представляваното 
поколение. Такива теми са качеството на живот в 
този етап от живота на човек, медицински грижи, 
проблеми с грижата за дома, ученет през целия 
живто, трудностите с използването на съвременни 
инструменти за комуникация, обществен транспорт и 
дейности за свободното време.
Тези теми са много повече от предмет на социални 
политики. 
Важни моменти
Този списък с теми покрива само част от най-важните 
елементи:

 Качество на живот, 
 Диалог между поколенията
 Бедността
 Дискриминация
 Социална инфраструктура

Методология Лекции и дискусии, а също провеждане на социално 
проучване – специализирана литература, интернет, 
експертни проучвания. Ако темите са разпределени 
в няколко сесии, проучването може да се провежда 
между сесиите. 
Доколкото този модул, в сравнение с останалите, 
предполага работа с повече факти, то може да 
бъде използвано онлайн-базирано обучение. 
Информация за релевантни политически структури 
и процеси: вземане на решение, основни теми от 
политиката, насочена към гражданите над 65 години, 
релевантното законодателство и нормативна уредба 
на местно ниво, може да бъде поместена на уеб 
сайта, за да бъде достъпна за самостоятелно учене от 
компютъра у дома.
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Методология Полезна структура
Опитът на участниците в темата 
Лекция на експерт
Трансфер в практиката на защитниците на интереси, 
участниците работят с примери от своята работа.

Време Поне два часа за всяка тема

Необходими материали Печатни материали (PowerPoint-презентация), 
флипчарт и коркова дъска

Място Голяма заседателна зала с подвижна мебелировка и 
много на брой маси, които да позволят провеждане на 
групова работа 

Забележки Изключително важно е темата винаги да се свързва с 
опита на обучаващите се като защитници на интереси.
Трябва да им бъде предоставена възможност да 
развият перспективи, през които да вкарат идеите 
си в темата. Трябва да се избягва участниците да 
възприемат темата само като нещо, което е много 
важно, или с твърдото чувство за безпомощност, 
когато се изправят пред огромните измерения на 
проблемите.
Следващият пример илюстрира това: Ако ще се 
обсъжда темата „бедност сред гражданите над 65 
години”, важно е това да бъде разглеждано като 
как доброволците, в качеството си на защитници на 
интереси, могат активно и конкретно да подкрепят 
потребностите на тяхното поколение. 
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Предмет на 
обучителния модул

ИКТ-компетентности

Изходна точка Използването на компютри и интернет става все по-
важно за активното гражданско участие. Въпреки, че 
голям брой сред хората над 65 години започват да 
използват тези технологии, много от тях са далече от 
компютрите и възможностите, които предоставят. С 
цел да предотвратим изключването на старите хора 
от информационното общество, ще развиваме умения 
за работа с информационните и комуникационните 
технологии у целевата група.

Целева група Лица над 65 години без или с малко компетентности 
в областта на информационните и комуникационните 
технологии, които желаят да бъдат защитници на 
интересите на своята възрастова група. Групата трябва 
да се състои най-много от 10 души с еднакво ниво на 
познания и умения.
В 1-во ниво са напълно начинаещите
Във 2-ро ниво са онези, които имат основни познания 
за word и интернет.

Обосновка Тази дейност е принос към борбата със социалното 
изключване на онези, които не остават малко 
встрани от общществото, основано на знанията. 
Достъпът до знания е от изключителна важност за 
социалната интеграция и за участието на гражданите 
над 65 години в обществения живот.Интернет е 
необятен ресурс на информация, а също средство 
за комуникация. Трябва да посрещнем ситуацията, 
че голяма част от целевата група на защитниците на 
интереси нямат нужните компетентности за работа 
с тази медия, което им пречи да участват в онлайн 
комуникацията. 

Социални цели  Активните граждани над 65 години да им помогнат 
да се почувстват все още активни и полезни, а също 
способни да се развиват. 

 Най-вече, да бъдат въвлечени старите хора, 
живеещи в отдалечени области; ИКТ могат да бъдат 
много полезен инструмент да им помогнем да се 
почувстват по-близо до различни реалности, а по 
този начин, да избягнат изолацията от света.

 Да помогнат на старите хора, хората с увреждания 
и имигрантите да използват компютрите като 
средство за комуникация.

 Да бъдат включени равен брой мъже и жени.
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Очаквани резултати  Да позволи на целевата група да взаимодейства 
с други хора на тяхната възраст чрез новите 
технологии.

 Да се позволи на целевата група да се намесва 
директно чрез новите технологии.

 Да се позволи на целевата група да бъде 
информирана за събития и ситуацията 
(политическа, икономическа, социална и др.) с цел 
да се утвърди съзнанието за ролята на старите хора 
като активни в обществото и институциите. 

Съдържание „Удоволствието от нарастването и ученето: да растеш 
не означава само да ставаш все по-стар”
1-во ниво обучителен курс по ИКТ: за хора, които 
никога не са използвали мишка и клавиатура: от 
клавиатурата до написването на най-простия софтуер.
Съдържанието трябва да вземе предвид възрастта 
на целевата група и ниското ниво на познаване на 
компютърния език. Ето защо, важно е да се въведат 
ясно малък брой понятия. 

2-ро ниво обучителен курс: за хора с основни 
познания за Word и умения за търсене на информация 
в интернет:
1. Възстановяване на прдишни знания за ИКТ (основни 

познания за офис-програмите, търсещи машини и 
е-поща) 

2. Дискусия за и против Интернет 
3. Търсене на страници в Интернет, посветени на 

проблемите на гражданите над 65 години, което 
би стимулирало по-активно участие в обществените 
проблеми.

4. Използване на мейл-инструменти – поща, групи, 
форуми

5. Създаване на форуми, контакти (с хора от същата 
група, с медии, институции)

Методология Обяснение, оценка на симулации на действителните 
ситуации. Методологията трябва да вземе предвид, че 
се работи с хора над 65 години, които са абсолютно 
начинаещи потребители на ИКТ. Би било полезно, ако 
има обучител на възрастта на обучаемите, който да 
разбира техните проблеми. Целевата група трябва да 
бъде водена стъпка по стъпка, защото иначе биха се 
почувствали объркани и ще задават въпроси, които 
не биха възникнали, ако работехме с група от по-
младото поколение, доколкото тяхното съзнание не 
е толкова гъвкаво към новостите. Отвреме навреме 
трябва да се проверява дали е постигнато правилно 
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Методология разбиране и да се провежда много практика върху 
наученото. 

Време 15 часа 
Ако имаме по-малко време, трябва да се 
съсредоточим върху теми 1-2-3, които са абсолютния 
минимум

Необходими материали 10 компютъра и интернет връзка

Място Компютърен кабинет

Забележки Абсолютно начинаещите в сферата на ИКТ  са онези, 
които може би не знаят, че следните положения не са 
верни:

 Компютърът е загадъчен предмет
 Само младите хора могат да разберат нещо за него
 Определени неща могат да бъдат научени само в 

„подходящото време”. След това е невъзможно.

Във 2-ро ниво на обучителния курс са онези, които 
имат знания:

 Как да взаимодействат с други хора чрез новите 
технологии

 Как да се информират незабавно за събития и 
ситуации

 Как да помагат на хора над 65 години, живеещи в 
отдалечени райони, за да се почувстват близки до 
различните реалности, борещи се срещу тяхната 
изолация. 



3 Образователната програма – обща европейска рамка50

3

3.3 нание за социалната и политическата среда

Предмет на 
обучителния модул

Повишаване на чувствителността по даден въпрос

Целева група Граждани 65+, вземащи политическите решения, 
обучители на възрастни 

Цели Участниците да бъдат въведени в общите за Европа 
социални тенденции, а също в конкретната ситуация в 
страната. Освен това да бъдат запознати с политиките 
на европейско и национално ниво за посрещане на 
негативните ефекти от тези последици.;
Участниците да бъдат въведени в темата за активното 
гражданско участие, доброволческо включване, 
защитата на интереси;
Да се позволи на участниците да идентифицират 
факторите, които насърчават или подтискат активното 
гражданско участие, а също съществуващите форми на 
активно гражданско участие;
Да се насърчат гражданите над 65 години за активно 
гражданско участие в полза на своята възрастова 
група;
Да бъдат стимулирани политиците да създадат 
подходяща рамка за активно гражданско участие на 
лицата над 65 години и да улеснят ангажирането им;
Да бъдат стимулирани обучителите и треньорите да 
разработват обучения и семинари за квалификация 
на граждани над 65 години за участие в обществения 
живот;

Съдържание Демографските промени и последиците от тях;
Политиката на Европейската комисия, разработвана за 
преодоляване на негативните ефекти от промените;
Активно гражданско участие и демокрация;
Доброволческото анжажиране: някои характеристики;
Основни понятия от представляването на интерси;
Какво се прави в момента в областта на защита 
интересите на възрастовата група;
Ползите за обществото и доброволците от активното 
гражданско участие;
Фактори, от които зависи активното гражданско 
участие;
Видове защита на интересите;

Методология Въведение в темата чрез презентации – разработени, 
за д срещнат гледните точки на различните 
заинтересовани страни;
Групова работа по идентифициране на факторите, 
свързани с гражданското общество.
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Предмет на обучителния 
модул

Структури и процеси при вземането на решения/ 
законодателството в местната политика и политиките, 
насочени към гражданите 65+

Целева група Граждани 65+, които са или биха искали да работят 
като представители на интереси

Мото „Една почти невъзможна задача за изпълнение е да 
не станеш глупак нито поради силата, упражнявана 
от другите върху теб, нито поради собствената 
безпомощност ” (Теодор Адорно, философ).
„Политически действия означава мощно и бавно 
пробиване на твърда и неогъваема талпа, направено 
със страст и ясно съзнание” (Макс Вебер)

Очаквани резултати Участниците ще научат кои структури, рамки, норми, 
официални и неофициални правила определят, 
влияят, доминират сектора на защитниците на 
интереси сред гражданите над 65 години. 
Участниците ще рефлектират върху политически, 
правни  и административни рамки, които влияят 
върху тяхното включване в обществения живот и ще 
намерят перспективи за действие. Ето защо, е важно 
да се познават релевантните протагонисти, техните 
интереси и стратегии. Участниците ще разпознаят 
наличните ресурси и потенциална подкрепа за 
тяхното включване.

Съдържание Общо
Дейностите се извършват в политическа рамка. 
Съществуват т.нар „общи условия на политическата 
власт”, които, въпреки, че са предмет на промяна, 
биват представяни като същностни принципи на 
„нормализирания институционален контекст” 

Методология Разглеждане на случаи как активното гражданско 
участие оказва влияние върху обществените политики;

Време Около шест часа

Необходими материали Проектор и лаптоп
Флипчарт
Печатни материали
Sheets of paper and highlighters

Място Заседателна зала с подвижна мебелировка и много на 
брой маси, които да позволят провеждане на групова 
работа 

Забележки Важно е да бъдат покакнени участници от всички 
възможни целеви групи: граждани, политици, 
обучители
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Съдържание и „обобщение на правилата на играта”. Към тях 
спадат Конституцията и основните закони, а също 
кодифицираното и традиционно право, заедно с 
тайните и явни правила на политическите действия.
Важни моменти
центрираното взаимодействие. Четирите измерения 

– индивиди, екип, мисия/визия, земното кълбо 
– трябва да останат в един динамичен баланс. 
В следващата част ще бъде обърнато внимание 
на земното кълбо, околната среда, правната, 
политическата, историческата и социалната рамки;

2. Закони, обучаи, норми, правила
3. Отворени и скрити процеси на формиране на 

значения, вземане на решения и оказване на 
влияние върху политиките;

4. Различията между практическата и символическата 
политика: практическата политика е замислена 
като конкретна работа в законодателството и 
политическото администриране на ежедневния 
ни живот. Символическата политика е тази част 
от политиката, която се радва на внимание от 
страна на медиите. Тя включва символически 
действия (политик прерязва лентата на нооткрит 
обект) и дебата между политическите партии. В 
символическата политика от най-голямо значение 
е образът, който един политик има в обществото, 
представянето и начинът на възприемане. 
За гражданина онова, което често има по-
голямо значение, са решенията, направени в 
политическата сфера. Един пример: повишаването 
или намаляването на пенсиите има сериозно 
влияние върху ситуацията на гражданите над 65 
години. 
За гражданите, ангажирали се със защита 
интересите на своята възрастова група, е важно да 
бъдат представени и в двете политически сфери. 
В сферата на символическата политика забавните 
действия могат да бъдат много ефективни. В 
сферата на практическата политика е важно 
лобирането – работа, изискваща компетентност, 
търпение и упорство.

1. Въведение в темата чрез схема на предмет-5. 
Справяне със силата на политиците и собствената 
слабост: 
„Власт означава всяка възможност да приложиш 
собствените идеи в социалните взаимоотношения, 
въпреки пречките, независимо от това каква е 
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Съдържание основата на тези възможности” (Макс Вебер, немски 
социалог)

 Властта на ангажираните граждани над 65 години е 
малка и може би не чак толкова малка, 
 колкото се мисли. Много добри идеи на граждани 
отзрастова група са присвоявани от 

политиците и представяни като свои. Включването на 
гражданите над 65 години може да доведе 
до прилагане на техните идеи и импулси, ако те се 
научат да използват правилата на играта на 
 политическите действия. Те трябва да бъдат 
въвлечени и компетентни. Те трябва да знаят кой 
подкрепя и кой се противопоставя на техните идеи. 
Те трябва да знаят до каква степен хората, имащи 
влияние, се интересуват от техните идеи, и да 
разработят стратегия за въвеждане на техните 
идеи. „Политически действия означава мощно и бавно 
пробиване на твърда и неогъваема талпа, 
направено със страст и ясно съзнание” (Макс Вебер). 
Ангажиралите се граждани над 65 години трябва 
да останат активни, да провеждат формални и най-
вече неформални разговори, да участват в срещи 
и събития, по време на които тези идеи да бъдат 
обсъждани. Ангажираните граждани над 65 
години трябва да бъдат търпеливи и упорити. 
„Гражданската смелост, волята за защита на 
свободата и човешкото достойнство във всекидневния 
живот, поставя ограничения пред произвола и това е
най-скъпата ценност на обществото”  (Wolf Wagner, 
Wie funktioniert Politik? (How does politics work?), Erfurt  
2002, p. 98) .
Тук някой може да възрази, че не е възможно 
може и да важи за отделни случаи, но историята е 
пълна с примери за движения, които постигат много, 
въпреки, че започват като много малки групи. 
Нека погледнем към гражданските движения в 
бившите тоталитарни държави от Централна и 
Източна Европа и в работническите, женските и 
защитаващи интересите на своята възратсова група: 
закони, обичаи, норми, правила, промери за добри 
практики.

Методология Лекции и дискусии, а също провеждане на социално 
проучване – специализирана литература, интернет, 
експертни проучвания. Ако темите са разпределени 
в няколко сесии, проучването може да се провежда 
между сесиите. 
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Методология Доколкото този модул, в сравнение с останалите, 
предполага работа с повече факти, то може да 
бъде използвано онлайн-базирано обучение. 
Информация за релевантни политически структури 
и процеси: вземане на решение, основни теми от 
политиката, насочена към гражданите над 65 години, 
релевантното законодателство и нормативна уредба 
на местно ниво, може да бъде поместена на уеб 
сайта, за да бъде достъпна за самостоятелно учене от 
компютъра у дома.

Време Поне девет часа, за да бъдат разгледани всички теми

Необходими материали Печатни материали (PowerPoint-презентация), 
флипчарт и коркова дъска за визуализация

Място Голяма заседателна зала с подвижна мебелировка и 
много на брой маси, които да позволят провеждане 
на групова работа 

Забележки Най-важният момент е в това да се предоставят 
конкретни възможности на гражданите над 65 
години за активно включване в обществения живот. 
Изглежда, че възможностите за успех са по-големи 
от предполагаемите. Същото се отнася за наличието 
на ресурси и потенциална подкрепа. Оказа се, че има 
повече благосклонни фактори от очакваното. 

Ако темата се представя чрз лекция, необходимо 
е електорът да има определени качества: той/тя 
трябва да бъде професионалист, с практически опит 
по темата, но също да рефлектира критически върху 
релевантни практики. Нещо повече, той трябва да 
бъде приятелски настроен, с отворено отношение 
към активното гражданско участие на хората над 65 
години.
Този обучителен модул е разработен като учене чрез 
правене. Участниците тренират елементи от добрата 
работа в екип. 
Този курс е замислен като „образцово учене” 
– съчетаващо учебно съдържание и цели със 
специфичните условия, в които се намират 
обучаващите се.
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3.4. Дидактически структури
В рамките на проекта са разработени 
три типа обучителни курсове:

1. Обучителен курс за хора над 65 години
2. Обучителен курс за обучители и 

организации на хора над 65 години
3. Обучителен курс, повишаващ 

чувствителността по темата, 
предназначен за хора над 65 години, 
организации на хора в тази възраст, за 
взимащите решенията в политиките, 
насочени към старите хора 

Обучителните курсове, насочени към 
хората над 65 години, имат за цел да ги 
подготвят за активно гражданско участие 
или да подобрят начина, по който те 
вече са се ангажирали.Обучителните 
курсове могат да бъдат организирани 
по различен начин в зависимост от 
потребностите – като продължителен 
курс, покриващ различни теми, 
като няколко отделни модула, в 
които биват разглеждани само най-
уместните за целевата група въпроси.

Обучителен курс за хора над 65 години
Целева група Хора над 65 години, които работят или имат 

желанието да работят като представители на 
интереси

Цели В края на обучението участниците ще бъдат 
способни да привнасят максимално от 
своите компетентности в работата си като 
представители на интереси

Съдържание/структура 4 модула
1. модул: Основни познания по темата 
2. модул: Методи  
3. модул: Специфично ноу-хау
4. модул: Отворен семинар за нови идеи

Методи активиращи методи

Обучителният курс за е замислен като запознаване на тези групи с образователната 
програма, понятията и идеите, разработени в рамките на проект СЕВИР.

Обучителен курс за обучители и организации на хора над 65 
години

Целева група Обучители и организации на хора над 65 
години 

Цели В края на обучението участниците ще имат идеи 
как да структурират обучителния процес и как 
да подпомагат активното гражданско участие 

Съдържание/структура Елементите в организирането на учебен 
процес и оказването на подкрепа на активно 
ангажиралите се

Методи активиращи методи
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Тези два курса допускат, че съществува 
определена степен на отвореност 
и чувствителност към активното 
гражданско участие на хората над 
65 години, а също към техните 
образователни потребности.

Обучителен курс, повишаващ чувствителността по темата, 
предназначен за хора над 65 години, организации на хора в 
тази възраст, за взимащите решенията в политиките, насочени 
към старите хора
Целева група Хора над 65 години, организации на хора 

в тази възраст, за взимащите решенията в 
политиките, насочени към старите хора по 
места, където няма практики на активно 
гражданско участие на хората над 65 години

Цели В края на обучението участниците ще осъзнаят 
потенциала и възможностите, произтичащи от 
активното гражданско участие на хората над 65 
години 

Съдържание/структура Демографските промени и ситуацията, в която 
се намират хората над 65 години

Опитът на гражданите над 65 години като 
ресурс за развитие на общността

Активното гражданско участие: потенциал, 
потребности, стратегии 

Методи Вдъхновяващи методи, но най-вече 
демонстриране на добри практики и методи, 
използвани в провеждането на конференциите  

Организиране   Информационни събития
  Форуми на местно ниво за обсъждане на 

конкретни стратегии с организации на хора 
над 65 години или отделни групи граждани 

В рамките на проекта е разработен 
още един курс, който да предхожда 
провеждането на по-горните два. 
Това е обучителен курс за повишаване 
на чувствителността по темата и е 
предназначен за 
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3.5 Инструменти

В обучителна среда могат да бъдат 
използвани следните инструменти:
 Въпросник за идентифициране 

на обучителните потребности и 
оптималност на възлаганите задачи, 
предназначен за гражданите, 
представляващи интересите на 
своята възрастова група,

  Работен документ във връзка с 
решаването на проблеми,

  Работен документ във връзка с 
провеждането на преговори,

  Контролен лист за планиране на 
дейностите в обществения живот.

Въпросник за идентифициране на обучителните потребности и 
оптималност на възлаганите задачи

Благодарим ви за Вашия интерес 
да бъдете граждански активни и да 
работите като доброволец!

Благодарение на Вашия принос, 
интересите на гражданите от 

Вашата възрастова група могат да 
бъдат представени още по-добре. 
Разработихме този въпросник, за да 
откриете с негова помощ най-добрите 
задачи за Вас и потребностите Ви от 
обучение.

c жа  c н Телефон:

Име и фамилия: Мобилен телефон:

Адрес: е-пощаl:

Град и пощенски код: Дата на раждане:

Професионален трудов опит: Дата/място:

Образование: Подпис:

1. В каква политическа сфера имате желание да представлявате интересите на 
    своята възрастова група? (Допустими са повече от един отговори)

 c Здравни грижи и пенсии

 c Култура

 c Обществената сфера

 c  Обществен транспорт

 c Говорител пред медиите

 c  Информиране на местните власти за нагласите сред гражданите над 65 години

 c Проучване мнения и нагласи сред представителите на възрастовата група

 c Друго:                                                                                                                       
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2. Каква е Вашата мотивация да бъдете активен гражданин?
    (Допустими са повече от един отговори)

 c Искам да правя нещо смислено

 c Искам да запълня свободното си време.

 c Търся (ново) предизвикателство

 c Искам да допринеса със своя опит и знания

 c Искам да натрупам нов опит

 c Искам да работя с отдадени хора

 c Искам да науча повече за политическата среда

 c Друго:                                                                                                                       

3. Какви умения, способности и опит имате?
3.1 Мобилност

 c Кола

 c Колело

 c Обществен транспорт

 c Друго:                                                                                                                        

3.2 Политическо знание
 c Структури и процеси във вземането на решения

 c Знание за организациите, представляващи интересите на

 c възрастовата група

 c Друго:                                                                                                                        

3.3 Методични умения
 c  Управление на конфликта

 c  Умения за извършване на проучване

 c  Информационни и комуникационни технологии (използване на интернет)

 c  Работа в група

 c  Връзки с обществеността

 c  Презентаторски умения

 c  Работа в мрежи (с взимащите решенията на политическо ниво)

 c  Преговори

 c  Лобиране

 c  Друго:                                                                                                                        
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3.4 Умения от Вашия професионален трудов опит
 c                                                                                                                          

 c                                                                                                                          

 c                                                                                                                          

3.6 Опит като доброволец

 c                                                                                                                          

 c                                                                                                                          

 c                                                                                                                          

 c                                                                                                                          

 c                                                                                                                          

 c                                                                                                                          

в следните организации:
 c                                                                                                                         

 c                                                                                                                          

 c                                                                                                                          

 c                                                                                                                          

 c  За първи път извършвам доброволческа работа

4. Какъв вид поощряваща награда очаквате?
 c  Никаква

 c  Приятни събития: вечеря, екскурзия, др.

 c  Сертификат или медал

 c  Обезщетение за извършените разходи

 c  Малък подарък

 c  Финансово възнаграждение: евро/лева___за час.

5. Колко време отделяте за доброволческа работа?

c  редовно c  ежедневно
c  ежеседмично
c  ежемесечно

                 часа
                 часа или                  дни
                 часа или                  дни

c  веднъж                  часа или                     дни
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6. Какви са потребностите Ви от обучение?
 c  работа в мрежи

 c  лобиране

 c  набиране на финансови средства

 c  преговори

 c   управление на конфликта

 c   връзки с обществеността

 c  говорене пред публика 

 c  политика

 c  консултиране и коучинг

 c   лидерство

 c   човешки ресурси

 c   провеждане на конференции

 c   Друго:                                                                                                                                       

    
Работен документ 
Проблеми, свързани с работата                                                             
Име:                                                                                                        

c  Нямам достатъчно опит в провеждането на телефонни разговориn

c   Не харесвам директния телефонен маркетинг

c   Не обичам да говоря по теми от личния ми живот

c   Не искам да гледат на мен като на просител

c   Искам да остана анонимен

c   Не познавам достатъчно хора с влияние

c  Не мога да дам ясна информация

c   Целите на интервюто не са ми ясни

c  Предпочитам по-мекия стил

c   Високи разходи за телефон и пътни разходи

c  Нямам времеt

c   Преместих се да живея на друго място и не познавам никого

c   Мога ли да се справя с всичко само по телефона?

c   Моите приятели нямат водещата роля

Какви проблеми срещам аз                                                                                       

Мерки за разрешаването им                                                                                     
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1. Какво е “печеля-печелиш” в преговорите?

Първо, разберете нуждите на другата страна и търсете начини да посрещнете 
тези нужди, съвместявайки ги с вашите. Това изисква отворено, често, 
аргументирано обсъждане, а също гъвкавост. Изисква се още способността да 
бъдат избягвани погрешните допускания за това какво иска другата страна или 
какво мисли в момента.

“Печеля-печелиш” е ситуация, в която е постигнат компромис и двете страни 
чувстват, че голяма част от техните потребности са удовлетворени.

2. Какви са нашите пределни искания и докъде сме готови да отстъпим?

3. Какво трябва да имаме предвид, когато разработваме стратегия за провеждане 
на преговори?

  Нагласа: приемете позитивна нагласа и си представете положителните 
резултати, които се борите да постигнете. Това ще повиши много 
вероятността от успех.

  Сценарий “печеля-печелиш: и двете страни трябва да чувстват, че са 
спечелили отстъпки. 

  Сложете всичко на масата едновременно: иначе, предизвиквате 
подозрението, че има нещо, което тепърва ще бъде разкрито, и другата 
страна няма да желае да преговаря. Организирайте вашите искания по 
категории. Например, финансови и т.н.

  Не правете прибързани решения по време на преговорите.
  Поставете исканията не персонално. “Дали общността би искала...?” 

4.   Как да се подготвим за провеждане на преговори?

  Водете си бележки по ключовите моменти
  Започнете позитивно – кое е правилното да се направи
  Използвайте въпроси, не изисквайте. Например: “Подлежи ли на 

реговори...?”
  Не притискайте твърде много

Какво е важно да знаем за преговорите

3
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3

Планиране на инфраструктурата
  Определете един човек от екипа, който да работи по връзките с 

обществеността и взаимоотношенията с управниците

  Определете офис-пространство, компютър, принтер, копир, телефон, е-
поща, които да бъдат използвани в лобирането и останалите дейности

  Определете място в уебсайта, където да поместите описание на ключовите 
моменти от вашите дейности

  Направете списък на потенциалните съюзници, включвайки избиратели, 
клиенти, донори, членове на съвети и комисии, хора от общността, които 
подкрепят вашата организация и са потенциални доброволци за различни 
дейности, които извършвате

Цялостно планиране

  Идентифицирайте настоящите и бъдещите изисквания към управляващите, 
изпълнението на които е необходимо за реализиране на вашата мисия

  Идентифицирайте законите, регулациите и публичните политики, които 
оказват влияние върху работата на вашата организация

  Идентифицирайте лица сред управляващите, които оказват влияние върху 
законите и регулациите, имащи отношение към вашата работа

  Свържете се с организации, работещи във вашата сфера, за да ви свържат 
с човек, работещ по публични политики, които биха били от интерес за 
вашата организация

  Определете как съществуващите закони и регулации могат да бъдат 
променени, така че да обслужват вашата мисия и услугите, които 
предлагате. Опитайте се да опишете как ще изглежда животът за вашата 
организация/общност, ако публичните политики бъдат променени във ваша 
полза

Планиране на финансовите ресурси

  От колко пари имате нужда?

  Как набирате средствата/ планирате да получите финансова помощ?

  Ако не получавате директно финансова подкрепа, има ли начин да се 
сдобиете с необходимите ресурси?

Контролен лист за планиране на дейностите
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Планиране по отношение на съвета и доброволците

  На база извършеното цялостно планиране, подгответе се да въвлечете 
съвета към организацията и доброволците в работата по публичните 
политики, важни за услугите, които предлагате

  Прегледайте отново стратегическия план и как промените в обществените 
политики могат да се отразят на целите и посоката на вашата организация

  Прегледайте вашата мисия и ценности. Напишете обосновка за работата си 
по обществените политики, която да бъде пряко свързана с убежденията и 
целите на вашата органзиация

  Организирайте малка комисия, съставена от екипа на организацията, 
съвета, клиенти, местни жители, доброволци. Комисията ще има за цел 
да обсъжда и планира подходящите последващи стъпки в областта на 
публичните политики

Планиране на действията

  Участвайте в среща на коалицията или свикайте среща на организациите, 
които споделят вашата загриженост, за да обсъдите проблемите и 
планирате как можете да работите заедно за формиране на обществените 
политики

  Насрочете кратки срещи с управниците във вашия град, област, държава, на 
които да обсъдите промените в публичните политики, които вие и колегите 
от коалицията желаете. Вземете със себе си член на съвета на организацията 
или човек, който в най-голяма степен би се облагодетелствал от промените 
в политиките 

Работете по дейностите, които идентифицирате след срещите с управниците. 
Организирайте нови срещи

3



По отношение на уменията за 
участие в политическите процеси, 
които българските граждани над 65 
години имат, може да се каже, че има 
организационни умения на определено 
ниво, които се дължат на предишен опит 
в различни задължителни дейности на 
работното място от времето преди 
1989 г. Гражданите над 65 години 
имат опит с участие в културни събития 
от различен тип. Повечето от активно 
ангажиралите се граждани в момента 
имат предишен организационен опит 
и са с университетска образователна 
степен.

Въпреки това, не са много групите 
на гражданите над 65 години, които 
участват активно в политическия 
процес, и тхяното участие може да 
бъде много по-ефективно, за да 
защитават успешно интересите на 
своята възрастова група. Необходимо 
е да се споменат два аспекта, за да се 
илюстрира недостатъчната ефективност 
на действията: неуспешните проетести 
от 2006/2007 г. и преговорите с 
политиците за повишаване качеството 
на живот на тази възрастова група; 
отделните организации на гражданите 
над 65 години рядко присъстват в 
медийното пространство и е трудно да 
се влезе в контакт с тях, защото липсва 
контактна информация.

Могат да бъдат споменати няколко 
трудности, свързани с активното 
участие на гражданите над 65 
години: финансова неравностойност, 
която може да доведе до социално 
изключване и изолация, относително 
нови аспекти на гражданското общество 
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4 Изпълнение в отделните държави

4.1 България

4.1.1 Обосновка

(ценности, начините да бъдеш активен 
гражданин, новат реторика), темите, 
свързани с гражданите над 65 години 
не са достатъчно добре предствени 
в стратегическите документи, 
дискриминацията по отношение на 
възраст, липсата на някои ключови 
умения – работа с ИКТ, чужди езици.

Някои от тези трудности не могат да 
бъдат преодоляни само чрез обучение и 
оказване на подкрепа, доколкото други 
фактори оказват влияние. За да се 
подобри качеството на представляване 
интересите на хората над 65 
години, необходимо е да се повиши 
общественото съзнание за темите, 
свързани със старите хора, не само 
сред тях самите, но и в обществото като 
цяло. Защитниците на интереси на тези 
граждани трябва да бъдат подкрепени 
в осъществяване на дейности по 
повишаване на общественото съзнание, 
а също да преминат през обучение 
за методологически и социални 
умения. Дейностите по повишаване 
на общественото съзнание трябва да 
включват теми като доброволческа 
работа, геронтология, политика и 
политики, граждански ангажимент, 
активно гражданско участие. А сред 
преподаваните умения трябва да бъдат 
комуникативните умения, уменията за 
водене на преговори, управление на 
конфликта, работа в екип и др.

В обучителния процес трябва да бъдат 
отчетени следните елементи:

  Обучението да е центрирано в 
обучаващите се;

  Да бъде създадена среда, в която 
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предишният личен и професионален 
опит е изходната точка в обучителния 
процес;

  Да бъде създадена среда, в която 
всеки да може да учи от всеки друг;

  Да бъде създадена чувствителност 
към самия процес на учене;

  Да бъде създадена среда, в която 
самооценката и рефлексията биват 
насърчавани;

  Да се насърчат участниците да 
осъзнаят себе си като социално 
включени, да се развие у тях 
самоувереност чрез запознаването 
им със социални и икономически 
тенденции, с държавната политика 
в контекста на политиките на 
ЕС и глобалните процеси, като 
бъдат включени застаряването 
на населението, миграцията, 
държавните регулации на пазара, 
история и бъдеще на осигурителната 
система;

   Да се запознаят участниците с 
практиките на доброволен труд сред 
гражданите над 65 години в други 
държави, с качеството на живот на 
гражданите над 65 години в други 
държави;

  Обучението да бъде фокусирано 
върху  потребностите на конкретната 
целева група;

  Обучението да бъде фокусирано 
върху потребностите на конкретния 
участник;

  Да бъде развита самоувереност;

Като цяло, броят на хората в България, 
които участват в обучителни курсове в 
рамките на ученето през целия живот, 
не е голям, особено сред хората в 
по-напреднала възраст. Това важи и 
за ситуацията с активното гражданско 
участие. Обучението на граждани над 
65 години може да насърчи активното 
им гражданско участие. И обратното, 
гражданите над 65 години, които са 
се ангажирали с обществена дейност, 
могат да бъдат насърчени да се включат 
в обучение. Бариерите пред тези, които 
не участват в обучителни програми 
и не са активни граждани трябва да 
бъдат минимизирани. В България 
образователните програми за граждани 
над 65 години не са популярни. Важно 
е да бъдат направени атрактивни и 
това може да стане чрез осъществяване 
на дейности по повишаване на 
общественото съзнание. Те могат да 
бъдат нова възможност старите хора да 
живеят достоен живот.

4

4.1.2. Образователни инициативи

Идентифицирахме две целеви групи:

  Граждани над 65 години, които са 
или искат да бъдат защитници на 
интереси, а също организации на 
такива граждани;

  Обучители на възрастни;

Разработени са две обучителни 
програми за двете целеви групи

Специфична целева група: Граждани 
над 65 години, които са или искат да 
бъдат защитници на интереси, а също 
организации на такива граждани

Учебни цели
Гражданите над 65 години и 
организациите на такива граждани 
ще мога да използват своите 
компетентности в активното си 
гражданско участие като защитници на 
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интерси на своята възрастова група.

Съдържание:
  Теми от политиката и политиките: 

релевантни национални и 
международни стратегически и 
планови документи;

  Теми от активното гражданско 
участие;

  Методологически умения: 
управление на конфликта, 
ръководене на група, връзки с 
обществеността, презентаторски 
умения, комуникативни умения;

  Социални умения: емпатия, 
алтруизъм, увереност, самостоятелно 
мислене, готовност за поемане 
на отговорност, творчество и 
убедителност.

Специфична целева група: Обучители 
на възрастни

Учебни цели
Обучителите ще придобият идеи 
за това как да структурират учебен 
процес, насочен към тази целева група, 
как да оказват подкрепа за активно 
гражданско участие. 

Съдържание:
  Потребностите от обучение на 

активните граждани над 65 години 
и последиците за разработването на 
учебен процес; 

Улесняващи и затрудняващи фактори 
по отношение на гражданското участие 
на доброволците над 65 години като 
защитници интересите на своята 
възрастова група.

През месец април 2008 г. беше 
осъществена дейност по повишаване 
на общественото съзнание по темата. 
Целта беше с помощта на проф. 
Владимир Топенчаров, представител на 
Българската социалистическа партия, 
да бъде представена националната 
и международната политика по 
отношение на предизвикателствата, 
свързани с демографските промени 
и новото място на гражданите 

над 65 години в обществото. 
Предизвикателствата на демографските 
тенденции успешно бяха свързани с 
възможностите за активно гражданско 
участие. Предсказуемото влияние на 
тези промени могат да помогнат в 
повишаване общественото съзнание по 
отношение на шансовете за включване 
на гражданите над 65 години в 
политическите процеси. 

4

4.1.3 Опит

4.2 Германия

Има две различни целеви групи, когато 
става въпрос за успешно гражданско 
участие на хората над 65 години 
като защитници интересите на своята 
възрастова група. За всяка една от 
двете трябва да бъде разработена 
специфична обучителна програма.

Това са гражданите над 65 години, 
които вече са се ангажирали или имат 
желание да се ангажират и са членове 
на местни съвети на граждани над 65 

години, а също граждани, които работят 
за общественото благосъстояние и 
интерсите на гражданите над 65 години 
в други организации.

Важно е да също да предложим 
обучителни програми на хора, които ще 
подпомагат и съдействат на гражданите 
над 65 години. Например, вземащите 
решенията, част от местните политики, 
експерти от администрацията, 
обучители, отговорници във връзка с 
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организациите на гражданите над 65 
години.

По отношение на тези две целеви групи 
има различни учебни цели.

4.2.1 Обучителна програма за граждани над 65 години като 
защитници на интереси

Важно е да се прави разграничаване 
по отношение на опита с активно 
гражданско участие. Учебните 
цели трябва да бъдат различни за 
новодошлите и онези, които имат опит 
с подобни дейности.

За това вече стана дума в Европейската 
обучителна програма (3.3), където 
бяха разгледани дидактични понятия, 
и е релевантно по отношение на 
разработването на обучителна програма 
за тази целева група в Германия.

По начало е валидно това, че 
активиращите обучения помагат на 
гражданите над 65 години да работят 
по-компетентно като защитници на 
интереси. 

Според анализа на потребностите 
(виж 3.2), за активното гражданско 
участие на старите хора е необходим 
набор от социални, методологически и 
експертни умения. 

Според анализа на нуждите от обучение, 
активните граждани над 65 години се 
включват в обучителни курсове с тези 
очаквания и преживявания.

В Германия отчасти са представени 
елементи от геронтологията 
и практическото познание за 
политическото вземане на решения. 
Това, което липсва, са по-скоро 
методологически умениа, доколкото 
съществуват социални умения в някаква 
степен. Това са смелост, приятелско 
отношение, толерантност към чувството 
за безпомощност, търпение, емпатия, 
алтруизъм, желание за постигане на 
компромис (понякога прекалено силно), 

самостиятелно мислене.

Очакванията на гражданите над 
65 години често изглеждат много 
високи. Участниците често се надяват 
да научат най-добрия начин за 
постигане на успех. Ангажиралите се 
граждани започват работата си като 
доброволци често с голям  ентусиазъм 
и очаквания. Важно е да помислим как 
да избегнем прекалените изисквания 
и чувството за безпокойство. Вероятно 
чувството за безпокойсто не може да 
бъде избегнато, но трябва да бъде 
оставено пространство за отворена 
и плодотворна рефлексия върху 
случващото се. Това може да се случи 
по време на обучителните курсове или 
когато бъде оказвана подкрепа на 
място по време на дейностите. 

Учебният процес трябва да бъде 
включващ. Предложената информация, 
идеи и импулси трябва да бъдат 
практически релевантни. Участниците 
имат нужда от улеснения, за да 
представят своите въпроси, проблеми, 
интереси. Следователно, трябва да 
бъдат използвани методи за включено 
участие на обучаващите се. 

Учебното съдържание беше 
организирано в модули – един основен 
и три допълнителни.

Главната учебна цел на обучителната 
програма е гражданите над 65 години 
да бъдат способни да използват 
своите компетентности в проява на 
гражданската активност, каквато е 
защитата на интересите на своята 
възрастова група.

4



Основният модул е замислен като 
въведение за онези, които нямат опит, 
но искат да бъдат представители на 
своята група. В модула се разглеждат 
основни познания, теми, които са 
необходими на всеки, който се 
ангажира с тази кауза.

Модул 1 се фокусира върху 
подобряване на комуникативните 
умения. Участниците трябва да се 
научат представят интересите на 
възрастното поколение и да действат с 
здравомислено и хладнокръвно. Биват 
тренирани основни умения, свързани 
с общуването и реториката. Въвеждат 
се всички страни, имащи отношение 
към активното гражданско участие на 
гражданите над 65 години, а също 
властта, която имат, тяхното безсилие 
и интереси в местната политика. 
Участниците ще имат възможността да 
представят, обсъдят и свържат своите 
идеи за ефективно гражданско участие 
във фазата „отворено пространство”.

Модул 2 е разработен като семинар 
по творчество. Участниците ще имат 
възможността да получат и развият нови 
идеи, свързани с тяхното акгажиране 
като защитници на интереси, в един 
интензивен и методически систематичен 
дискусионен процес с помощта на 
методи, използвани в семинари на 
бъдещето или подобни техники. 
Специално внимание ще бъде обърнато 
на преноса на идеите в практиката.

Модул 3 служи като форум на 
последните политически теми, свързани 
със защитата на интереси. Този курс се 
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различава от подобните нему, защото 
изходна точка е несъмнено опитът на 
участниците и темите са последователно 
свързвани с възможното влияние върху 
защитата на интереси.

Пилотна програма, пример: успешна 
защита на интересите на гражданите 
над 65 години, 26-28 ноември 2007 г, 
Фулда, Германия 

Учебни цели: Участниците ще научат, че 
политиките, насочени към гражданите, 
включват широк набор от идеи и 
интереси, които отиват далеч отвъд 
темите на социалната политика. 
Те ще разберат кои конфигурации 
от интереси и власт са вплетени в 
политиките, насочени към гражданите 
над 65 години. Участниците ще 
развият перспективи, комуникативни 
и аргументативни инструменти, които 
им помагат да бъдат успешни като 
защитници на интереси.

Описание
Политиката – нечисто дело, циркова 
арена за игри на самодоволство и 
власт, от които е по-добре да се пазим? 
В действителност, но ние всички сме 
засегнати. Политиката е сцена, където 
представителите на интереси се 
вслушват в интересите на гражданите 
над 65 години.

Да наложиш собствените си идеи е 
трудно и често трудно. Необходимо 
е мобилизирането на всички сили за 
убеждаване!

Този курс иска да третира интересите 

4

Структура на обучителната програма

Основен модул: Основни познания за ориентация
Допълнителни модули

Модул 1: Методи
Модул 2: Семинари за нови идеи и творчество
Модул 3: Специфични познания
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и силата на политиките, насочени към 
гражданите над 65 години, а също как 
защитниците на интереси трябва да се 
възползват от тях. 

Нещо повече, в този курс ще научите 
и практикувате техники за успешно и 
подходящо водене на дебат. Ще научите 
как да водите умело преговори, как да 
използвате аргументи убедително, как 
да се справяте с нечестни практики. 

Програма
  Интереси, власт и безсилие в местната 

политика и политиките, насочени 
към гражданите над 65 години, 
последиците от тях за защитата на 
интересите на възрастовата група;

  „Казано-чуто-разбрано-използвано” 
Основи на убедителната 
комуникация и реторика на 
политическото действие; нива и 
типове аргументация;

  Засилване способността за водене на 
диалог, утвърждаващо поведение, 
вземане на решение чрез консенсус;

  Фаза „отворено пространство”: 
политиките като пробиване на стена 
със страст и чувство за мярка

Опит с пилотната програма
Според обратната връзка от страна на 
участниците, граждани над 65 години, 
всички активни добороволци и членове 
на местни консултативни съвети, 
курсовете са очевидно интересни 
и полезни, много практически 
ориентирани. Предложената теоретична 
и практическа информация съответства 
на практиката им като доброволци. 
Семинарите бяха мотивиращи и 
активизиращи.

Според оценката, дадена от обучителя, 
програмата на обучението е смес 
от „структури и процеси” и „умения 
за водене на преговори”, която е 
подходяща. Подходящо смесването 
на теория и упражняване. Реализирани 
са забележителни резултати с ролева 
игра с видео заснимане, а също 
с използването на техниката за 
изказвания от 5 изречения.

4

4.2.2 Обучителна програма за обучители на възрастни, 
         организации на възрастни, вземащи политически решения

Обучителната програма предоставя 
професионална подкрепа в областта 
на активното гражданство за хора, 
които насърчават и наблюдават 
работа на доброволците над 65 
години. Подкрепата може да бъде 
много различна. Продължаващото 
образование предлага обучителни 
програми. Вземащите решенията на 
местно ниво предлагат възможности за 
участие и необходимите ресурси за това. 
Експертите в местната администрация 
организират административните 
поощрения и подкрепа за активните 
граждани.

Според резултатите от анализа 
на потребностите от обучение, 

сътрудничеството между гражданите 
над 65 години и местните власти не са 
безконфликтни.

Според интервюираните граждани над 
65 години и експертите по политиките 
за работата на доброволците, и 
администрацията често са тесногръди. 
Така доброволците губят много 
енергия, защото не са упълномощен, 
компетентностите им не са признати, и 
успешното сътрудничество е подкопано, 
най-вече защото не са възприети по-
добри решения и добри познания 
по разрешаването на проблеми. Ето 
защо е необходимо ясни правила и 
прецизни структури да регулират 
компетентносите и пълномощията. 
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Следователно, доброволчеството 
има нужда от отворено пространство 
за разработването на нови идеи и 
решения. 

Сътрудничеството между 
професионалисти и доброволци трябва 
да бъде подобрено, защото често е 
източник на чувство за безсилие. Ясно 
разграничение на компетентностите и 
прецизни правила на сътрудничеството 
ще бъдат полезни. 

Признанието, което получава активното 
гражданско участие на хората над 65 
години, нараства с демографското 
развитие и политическите инициативи 
на национално и местно ниво. 
Разпознат е ползата за обществото. 
Но, въпреки това, необходимо е да 
бъдат разработвани стратегии за 
разпознаването на това включване на 
гражданите, включително разработване 
на конкретни възможности за участие. 

Основна цел: Обучителите на възрастни, 
организациите на хората над 65 години 
и вземащите решенията трябва да 

получат идеи как да оформят учебния 
процес, как да подкрепят активното 
гражданско участие. 

По отношение на съдържанието, всяка 
от следните теми може да бъде добръ 
избор: 

 Иницииране на проекти и улесняване 
на участието – създаване на 
чувствителност за активната роля 
на старите хора в ситуацията на 
демографските тенденции;

 Позволяване на повече гражданско 
участие в политическите общности 
– социално-политически условия, 
опит с участниците;

 Представяне и изясняване на избрани 
методи и инструменти за гражданско 
участие;

 Алиби или истинско участие?
 Факстори на успеха за отделните 

модели на участие;
 Как да организираме 

сътрудничеството между доброволци 
и професионалисти;

Все още нямаме опит с тази програма.

4



4.3 Италия

Можем да разграничим два типа 
граждани над 65 години в рамките 
на целевата група. Едните са тези, 
към които насочваме нашия интерес, 
а другите са онези, на които 
предоставяме нашия курс за създаване 
на бъдеща „група за натиск”.

 Мотивирани граждани

Това са хора, които биха искали да 
се почувстват посветени на каузата, 
но гледат на своето пенсиониране 
като на лишаващо ги от активно 
гражданско участие в обществото. 
Те биха искали да намерят своята 
нова роля, но те често не знаят как 
да направят това. Те са малцинство, 
но са също така и сила, към която 
трябва да се целим, за да създадем 
„група за политически натиск”. Нещо 
повече, ние не трябва да забравяме, 
че те имат на разположение много 
свободно време. Често те имат 
умения, на които можем да се 
облегнем, или имат желание да 
влязат в нова роля, без значение 

дали поради интерес или като хоби.

 Предпазливи граждани

Това са граждани, които вземат 
активно участие в културните или 
физическите дейности, които им 
се предлагат, но не се ангажират 
на последващо ниво, защото се 
страхуват, че нямат нужните умения 
за активно гражданско участие. 
Възможно е те да бъдат с нисък 
социален статус и малко познания 
в сферата на културата (домакини, 
работници, фермери), но те имат 
огромно желание да повишат 
своите компетентности, дори ако 
това желание е спъвано от страха, 
че не отговарят на стандартите. 
Ако имаше обучителни модули, 
предназначени за тези граждани, 
те щяха да покажат положителни 
резултати и да реализират своето 
желание за активно участие в група 
за натиск.
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4.3.1 Настроенията на гражданите над 65 години във Верона  
         към активно гражданско участие

4.3.2 Интерес към гражданите над 65 години на литическо ниво  

Важно е, че политиците обръщат 
внимание на старите хора, точно както 
обръщат внимание и на младежите.
На гражданите над 65 години, точно 
както и в случая с младежите, се гледа 
като на гласоподаватели, които не 
влизат в никаква политическа схема. 
Те са наблюдателни и критични, и в 
двупартийна система, където дори 

малки промени могат да наклонят 
везните в полза на еднат или другата 
страна, са по-склонни от други групи 
да сменят предпочитанията си в полза 
на едната или другата партия.

От друга страна, знае се как понякога 
група граждани над 65 години или 
младите гласоподаватели могат 
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чрез малки протестни кампаниии 
да постигнат много повече от 
политическите лобита. Интересът е 
много по-висок, когато се бориш 
за групата, от която си част, и за 

конкретни, малки неща. 
Съветите на местно ниво трябва да 
хвърлят по едно око да проблемите на 
гражданите над 65 години и на техните 
представителни организации. 

4.3.2 Местният съвет като връзка между публичната 
         администрация и гражданите 

Към градския съвет на Верона има осем 
местни съвети, които представляват 
„интегрирани райони, които отчитат 
типа територия, урбанистично развитие, 
социално-икономически, исторически 
и артистични характеристики”. 
Районите съставляват основните 
териториални единици за изпълнение 
на административни функции и за 
програмиране и разработване на 
услуги. 

Местните съвети са един от най-
важните и ефективни инструменти за 
изпълнение на административната 
децентрализация и те представляват 
„основните демократични структури 
на общността”. Местните съвети 
се опитват да намалят празнината 
между гражданите и публичната 
администрация, да доведат гражданите 
и техните потребности много близо 
до администрацията, което става 
много по-лесно по този начин в 

сравнение с контакта с централизирана 
организация. 

Към местните съвети има изпълнителен 
съвет, чиято задача е да работи по 
политиките, насочени към гражданите 
над 65 години, а също подобен съвет 
по въпросите на младежите. Всички 
изпълнителни съвети, общо 10 на брой, 
представляват гражданите над 65 
години по много добър начин, защото 
биват смятани за много добре запознати 
с местните проблеми, доколкото имат 
повече свободно време и възможности 
на териаторията, на която живеят. 

Не е случайно, че в предложенията и 
културните проекти на гражданите 
над 65 години се влага половината 
от бюджета, разпределен за местния 
съвет. 

4

4.3.4 Културните дейности на местния съвет 

близо до потребностите на гражданите 
да живеят пълноценно.

Културните дейности на местните 
съвети имат различна форма:

1. Културни проекти на местния съвет
2. Дейности в сътрудничество с 

организации (напр. AUSER)
3. Социални дейности
4. Спортни дейности

Администрацията към градския съвет 
беше запозната от самото начало с 
важността и ефективността на ролята, 
която местните, децентрализирани 
съвети биха имали по отношение на 
услугите и културните проекти. 
Когато местните съвети отчитат 
културните особености, особеностите, 
свързани със знанията, общуването, 
самосъзнанието, дейностите, чрез 
които се осъсществява почивка и 
възстановяване, тогава е неоспорима 
тенденцията дейностите да бъдат 
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4.3.5 Солидарност и подобряване състоянието на гражданите над 
         65 години, AUSER - ONLUS: пример за осигуряване на ресурси 
         на гражданите над 65 години 

Auser – ONLUS е социален промоутър 
и доброволческа организация, която 
има за цел да подчертава присъствието 
на гражданите над 65 години в 
общественото пространство, и да 
подобрява техните умения за активна 
роля в обществото. Стартира през 1989 
г. Има за цел да се противопоставя на 
всяка форма на социално изключване, 
да подобрява качеството на живот, 
да популяризира културата, да 
разпространява солидарността, идеята, 
че всяка възрастова група е ценна за 
обществото, всеки човек е жизнен 
проект, който може да бъде ресурс 
за себе си и другите. Организацията 
работи за предоставяне и получаване 
на помощ, за срещи с другите, за 
обогатяване на собствените умения, за 

принос към местната общност. В Италия 
в момента има 60 000 доброволци и 
1200 центъра за доброволчески труд. 

През 1989 г. AUSER стартира и във 
Верона като предлага защитени 
пространства, събития със социален 
характер, предназначени за гражданите 
над 65 години, за хората с увреждания, 
за социално изхвърлените, организира 
социални услуги в полза на гражданите 
и общността.

През 2006 г. AUSER-доброволците във 
Верона са 3,000, организирани в 13 
клуба. Около 300 са доброволците, 
извършващи ежеседмични и ежемесечни 
дейности. 

Въпреки, че AUSER покрива широк набор 
от културни дейности, при провеждане 
на анализа за потребностите от 
обучение бяха идентифицирани 
две компетентности, които са от 
изключителна важност за успешното 
гражданско участие на гражданите 
над 65 години: лидерството и 
работа с новите информационни и 
комуникационни технологии. 
Напоследък използването на 
компютрите и интернет става все по-
важно и необходимо за активното 
гражданско участие. Макар, че 
ангажиралите се граждани все по-
често използват технологиите, голяма 
част от ях са все още твърде далеч 
от познаването на възможностите, 
които технологиите предлагат. За да 
намалим изключване на тази възрастова 

4.3.6 Лидерство и компетентности, свързани с информационните 
         и комуникационните технологии – две важни умения за 
         успешно гражданско участие

група от информационното общество, в 
рамките на този проект ще обучаваме 
гражданите над 65 години, които 
действат като активни представители 
на интересите на своята възрастова 
група, в ИКТ-умения.
Тази дейности ще бъде принос в 
борбата срещу социалното изключване 
на тези граждани от обществото, 
основано на знанието. Този проект 
трябва да се изправи срещу ситуацията, 
че съществена част от целевата група на 
проекта няма необходимите умения за 
участие в онлайн комуникация.

Информационните и комуникационните 
технологии могат да бъдат полезен 
инструмент, социализиращ инструмент, 
за да им помогнем да се доближат до 
различни реалности и по този начин 
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група, съзнателен говорител и медиатор 
на ценностите, на изискванията и на 
културния произход на групата, от 
която е част.Но не е толкова лесно 
да бъдеш лидер. Всъщност, групата е 
силна и ефективна само, ако всеки член 
се чувства свободен и непритиснат. 
Ако лидерът само ограничава, за да 
централизира и концентрира властта 
у себе си, групата ще страда от липса 
на автономност и няма да чувства 
отговорност към общото благо. Вместо 
това, когато в групата има споделено 
лидерство, стмосферата става активна 
и сътрудническа. Лидерството трябва 
да бъде мислено като услуга, която се 
предоставя на общността.
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да избегнем изолацията им от света. 
В Италия много от гражданите над 65 
години са абсолютно начинаещи по 
отношение на тази тема. Те трябва да 
разберат, че не е вярно, че компютърът е 
мистериозен обект, който само младите 
хора могат да разберат, че не е вярно, 
че за някои неща си има подходящото 
време и след изтичането на това време 
нищо повече не може да се направи.

Гражданите, които желаят да създадат 
група за натиск, искат да развият 
комуникативните си умения, за да могат 
да представляват своята възрастова 
група в общество, което продължава да 
изключва по-старото поколение. Тези 
активни граждани търсят лидер в своята 

4.3.7 Дидактични методологии

При избора на съдържанието трябва да 
се отчита възрастта на целевата група 
и също ниското ниво на познание на 
терминологията. Ето защо е важно да 
се преподават малко, но ясни термини.

Може да бъде полезно да бъде 
привлечен обучител на възрастта на 
обучаемите, за да се гарантира, че той 
разбира проблемите, които срещат 
участниците. Целевата група трябва да 
бъде водена стъпка по стъпка, защото 
обучаващите се може да почувстват 
притеснение, да задават елементарни 

въпроси, техните съзнания не са 
толкова гъвкави към новото. Трябва 
да се проверява дали участниците 
разбират онова, което им се преподава, 
и да се предвидят много упражнения 
върху онова, което са научили.

Обучител на възрастта на обучаващите 
се ще има предвид проблемите на 
своите обучаеми и ще опитва да ги 
доведе до разбиране за важността 
те да гледат на своите умения като 
на средство за пълноценно активно 
участие в обществото. 

4

4.3.8 Образованието като ключ за мотивирането към активно 
         включване – опит с пилотни курсове

В края на курса можем да наблюдаваме, 
отвъд позитивната обратна връзка от 
страна на участниците по отношение 
на темите, че те изразяват желание да 
създават сами за себе си нови роли, 
които да ги превърнат от пасивни 
консуматори в активни граждани. Те 
започват да се интересуват от онова, 
което става около тях, от средата си, 

от онова, което е отвъд най-близките 
и познати обкръжения. Например, 
те проявяват грижа към това как да 
поддържат стара къща за културни цели. 
Старите граждани стават активни като 
издигат гласа си, за да прокламират 
общественото използване на тази 
сграда. По този начин те привличат 
интереса на масовите медии. 



Нещо повече, гражданите над 65 
години играят активна роля по време 
на обсъжданията в заседателната зала 
на градския район, където се води 
дебат във връзка с реализирането на 
нова магистрала в квартал с опасност 
от увеличаване на екологичното 
замърсяване. 

По този начин курсът по информационни 
и комуникационни технологии 
служи като средство за мотивация 
на гражданите над 65 години да 
отворят своите съзнания, да разширят 
своя хоризонт отвъд домакинството 
и ежедневието. Придобивайки нови 
компетентности, тук конкретно ИКТ-
компетентности, кито са повече или по-
малко изцяло нови за тях, ги изпълва с 
гордост и задоволство от това, че са 

способни да научат нещо ново, да 
изследват новия свят. Този учебен 
процес отвори три съзнания за дела, 
засягащи общността. Да се почувстваш 
сигурен в собствените способности 
е стъпка към превръщането на тези 
хора в активни като група, лобираща 
за интересите на своите връстници. 
Ето как гражданите над 65 години 
биват довеждани до това да работят 
по проблемите на своята местна 
общност и да участват в процесите на 
разрешаване на проблемите. По време 
на тази процедура гражданите над 65 
години се отварят към общественото 
благосъстояние. Важно е темите, с които 
активните граждани се занимават, да 
бъдат близки до техния живот. Това 
гарантира, че те ще се посветят от 
личен интерес.

4.4 Полша

Едно от най-важните условия за успешно 
провеждане на прехода, започнал от 
1989 г, е развитието на гражданско 
общество, което изисква промяна на 
менталността у гражданите, а това 
може да се случи чрез интеграция на 
социалните групи. Гражданите над 65 
години са една от най-разпръснатите 
социални групи и за тяхата интеграция 
трябва да бъдат използвани ефективни 
инструменти, за да се осигури 
представителство на техните интереси 
на национално и местно ниво. Тази 
група е изложена на много рискове, 
които са резултат от прехода от 
централизирана система към система, 
основана на състезателен принцип. 
Новите правни регулации не са ясно 
на обикновените граждани. Ето защо, 
наложително е да се фокусираме върху 
разширяване познанията на гражданите 
във връзка с правните регулации, за да 
им дадем възможност да дефинират 

ясно очакванията си и да ги насочат към 
подходящата институция. 
Ефиктивната обществена дейност 
изисква използването на професионални 
инструменти. Всяко представителство на 
интереси трябва да бъде „оборудвано” 
с подобни инструменти. Те са главно 
два вида: инструменти за спечелване 
на обществена подкрепа и умения, 
свързани с работата в група.

Съществуват много пречки 
пред участието на гражданите в 
обществения живот. Гражданите над 
65 години трябва да бъдат убедени, 
че си струва да прекарват времето 
си и да инвестират енергия в защита 
на интересите на свояата възрастова 
група. Важно е да се отбележи, че 
тяхното индивидуално благосъстояние 
е практически обусловено от 
общественото благосъстояние и по 
друг начин не би могло да се постигне 
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4.4.1 Потребностите от подкрепа и обучение
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подобряване в условията им  на живот. 
Нещо повече, необходимо е да се 
създадат социални платформи, за да се 
формира истинско представителство на 
интереси, защото политическите партии 
присвояват пространствата, в които 
се разгръща защитата на интереси 
на почти всички социални групи като 
цел на политическите партии не е да 
се помогне на гражданите, а да се 
спечели тяхната подкрепа по време на 
изборите. 
Гражданите над 65 години се 
възприемат главно като получатели 
на социална помощ и този стереотип 
трябва да бъде променен. Но, доколкото 
тази група им нисък социален статус 
(средният доход е съвсем нисък), 
необходима е финансова подкрепа под 
формата на външно финансиране, за да 
бъдат насърчени подобни опити. 

Най-важните потребности на тази 
социална група са:

 Да се осигурят инструменти за 
интеграция, като сред тях им 
центрове, които да бъдат местата 
за срещи, дискусии, събитя, 
творчество;

 Да се предложи пълен набор от 
дейности в сферата на културата, 
образованието, възстановяването;

 Да се насърчи тяхната активност чрез 
образование, обучение, практическа 
помощ.

В Полша не съществуват образователна 
методология в сферата на защитата 
на интереси, нито има подготвени 
обучители. Ето защо, усилията за 
реализиране на тези цели са новатпрска 
практика за нашата държава.

4

4.4.2 Основни понятия

Основна цел е да се активират 
механизми, които имат за цел да 
подготвят граждани над 65 години за 
участие в обществения живот (социален, 
политически, културен), по-конкретно 
за дейността им като защитници на 

интереси. Обучителите, които са добре 
подготвени и готови да споделят 
своите умения с тези граждани трябва 
да играят ключова роля в подобни 
механизми.

4.4.3 Конкретни орбазователни програми

Конкретните цели на образователната 
програма са: да предостави знания и 
умения на обучителите, необходими им, 
за да подготвят граждани над 65 години 
да бъдат защитници на интересите на 
своята възрастова група. Програмата 
е структурирана в три модула, които 
покриват темите политическа система, 
социални и методологични умения.
Модул: Познания за социалната и 
политическата среда

• Държавна аминистрация: структура, 
разпределение на задълженията и 
отговорностите, как функционира 

(включително: вземане на решения и 
процеси)

  Политическите измерения на теми, 
свързани с гражданите над 65 
години (основни теми на политиките, 
насочени към тези граждани, 
релевантно законодателство на 
местно и национално ниво)

Модул: Социални умения
  Методи за анализ и определяне 

потребностите на социалните групи, 
с фокус върху гражданите над 65 
години

 Граждански инициативи: роли, 
примери, взаимодействия с 



държавната администрация 
 Бариери, затрудняващи публичните 

дейности: причини, резултати, 
методи за преодоляването им, 
модерация

Модул: Методологически умения
 Защита интересите на гражданите 

над 65 години: кой, къде, как (общи 
правила, методи за проучване, 
примери, случаи) 

 Интеграция на местно ниво и на 
ниво социална група: принципи и 
практики

 Спечелване на обществена 
подкрепа: комуникация, връзки с 
обществеността, маркетинг, умения 
за презентиране, информационни 
инструменти и технологии

 Работа в група: изграждане на екипи, 
психологически аспекти, упралвние, 
сътрудничество

 Управление на конфликти

 Работа в мрежи, принципи във 
воденето на преговори, лобиране

 Елементарни финансови познания

Конкретната целва група са ангажирани 
граждани над 65 години, на които се 
гледа като на потенциални доброволци, 
а също граждани над 65 години 
от различни общности и кръгове. 
Програмата беше организирана като 
съчетание от две срещи очи-в-очи, 
„домашна работа” и консултиране през 
интернет в периода между срещите.

Пробрамата, предназначена 
за обучителите и членовете на 
организациите на гражданите над 65 
години се различават по това колко 
внимание е отделено на всяка от 
темите.

4.4.4 Опит с пилотната програма

На поканата за участие се отзоваха 
основно хора, които и преди 
са демонстрирали интерес към 
обществения живот на района или 
града, към граждански дейности 
(членове на дружения, групи), а също 
учители. 
По време на обучителния курс беше 
поставено ударение върху уменията, 
необходими за провеждане на 
такова обучение. Повече време от 
предвиденото беше отделено за 
методологическите умения. 

По време на „домашната работа” 
обучаващите се работиха със следните 
теми: разпознаване как са разпределени 
задълженията и отговорностите между 
действащите „лица” в държавната 
администрация; подготовка на случаи, 
които да бъдат представени пред 
другите обучаващи се.

Участниците бяха много активни в 
проучването по темите и домашната 
работа беше много плодотворно 
занимание. На подобни дейности 
трябва да се гледа като на важна 
част от обучителния курс. Някои от 
обучаващите се имаха трудности в 
работата с компютъра и интернет, и 
имаха нужда от повече време, за да 
намерят подходящата информация, 
а такова време не би могло да бъде 
заделено в интензивни курсове, в 
които всички дейности се изпълняват в 
присъствието на обучителите и другите 
участници.

Както и беше очаквано, така 
осъществените дейности бяха оценени 
като новаторски от участниците в 
обучението.

Като извод можем да посочим, че 
в обучителния курс могат да бъдат 
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приложени два типа подход:
 Дългосрочен и по-малко напрегнат;
 Краткосрочен и по-напрегнат;

Кандидатите за участие в обучението да 
бъдат селектирани след кратко интервю 
и/или чрез въпросник, разпространен 
преди началото.

4

4.5 Великобритания

4.5.1 Обосновка

Тъй като има по-добре развита 
система за включване на старите 
хора в политическите процеси във 
Великобритания, в сравнение с други 
държави в Европа, ние трябва да 
бъдем по-внимателни в онова, което 
предлагаме на хората. Въпреки, че 
насочихме училията си към хора, 
които нямат предишен опит с подобни 
дейности, беше ясно, че предлагайки 
възможности за обучение, ние ще 
привлечем хора, които имат опит с 
темите от обучението. Съществуват 
голям брой доброволчески организации, 
които работят със старите хора, което, 
макар и да прави по-лесно набирането 
на участници за обученията, означава, 
че ще обучаваме ентусиазирана група, 
в която има достатъчно познания и 
затова критична към предложеното 

съдържание. Ето защо ние трябва 
да подходим внимателно към 
съдържанието на курса и ориентиране 
към подходящата целева група.

Ние набрахме много от участниците 
чрез програмата на Ланкастърския 
университет, предназначена за обучаеми 
над 65 години http://www.lancs.ac.uk/
depts/conted/seniorlearners.html така 
че мното от участниците бяха вече 
мотивирани да придобият нови умения 
и да ги използват, вземайки участие 
в обществения живот. Привлякохме и 
други участници с различни умения. 
Въпреки, че това създаде трудности 
с определяне подходящото ниво за 
сесията, групата със смесен опит и 
познания допринесе за по-високата 
динамика, оживление и взаимодействие.

4.5.2 Обучителна програма

Проведохме два учебни курса – един за 
по-опитните ръководители на дейности 
и една за онези, които се интересуват 
от развиването на умения в областта 
на защитата на интересите на своята 
възрастова група.

Искахме да разберем кои аспекти от 
обучението, разработено в рамките 
на проект СЕВИР, ще се харесат най-
много на гражданите над 65 години 
от региона. Вече бяхме завършили 
първоначалния анализ на ситуацията 
и знаехме най-общо какви са 
потребностите, но искахме да се 

убедим, че курсът ще посрещне нуждите 
на тези граждани колкото е възможно в 
по-голяма степен.

Освен това, въпреки, че групите биват 
формално разделяни на стари хора 
с интереси в представителството 
на интереси и хора, с отговорности 
за фасилитирането и ръководене 
на дейностите, реално подобно 
разделение никога не е ясно очертано. 
Много от участниците се оказват от 
двете страни. Имахме участници, които 
заемат ръководни длъжности в сектора 
за доброволческа работа, които в своя 



личен живот се включват в кампании по 
въпросите на гржданите над 65 години. 
Това допринесе за продуктивната 

обучителна среда, тъй като участниците 
подходиха към дискусиите и груповата 
работа от различни перспективи.

4 Изпълнение в отделните държави 79

4

Курс А:

За да постигнем това, ние проведохме 
нашия първи курс в рамките на три 
дни. В него представихме целите на 
проект СЕВИР да предостави повече 
опит на практиците, представляващи 
интересите на своята възрастова група. 
Структурата на курса беше:

1. Въведение в проект СЕВИР, в 
основните цели на проекта и 
структурата: тази част беше, за да 
обясним практическите причини 
защо чувстваме, че проектът е важен, 
и защо ние искаме да бъдем част 
от него. Освен това, ние искахме 
от участниците те да разсъждават 
как резултатите от програмата, 
разработена по проекта, а също 
материалите и обучените лица, могат 
да допринесат в тяхната работа.

2. Въведение в политическите процеси, 
използвайки модул, разработен 
специално за ситуацията във 
Великобритания: ние почувствахме 
необходимостта да поместим проект 
СЕВИР в политическия контекст на 
развитието на темите и проблемите 
на старите хора, демографските 
промени, а също отговора на 
правителството. 

Цел на този модул беше да дадем 
възможност на участниците да открият 
някои от бариерите пред тях, тяхното 
поколение, за участие в политическите 

процеси, а също да кажат как могат да 
бъдат преодоляни тези бариери.
Ние имахме чувството, че курсът ще 
бъде успешен, ако в кра яна обучението 
участниците могат:

 Да обсъждат бариерите пред 
ефективното участие на старите 
хора в политическите процеси;

  Да използват релевантни политически 
понятия в дебата за старите хора и 
политическите процеси;

 Да идентифицират някои от 
бариерите пред включване в 
политическите процеси;

 Да анализират някои от подходите 
към темата, характерни за 
страната, и да ги интерпретират от 
перспективата на граждани на тази 
страна.

Бяха включени следните теми:

 Релевантни теории и понятия като 
Комунитаризъм, позитивни права и 
социален капитал, как те се съотнасят 
към политическите процеси;

 Местни, регионални, национални и 
европейски политически; структури – 
как тяханта организация и регулации 
ще окаже влияние върху старите 
хора да се включат ефективно в 
обществения живот;

 Участието на хората над 65 години 
от други държави в политическия 
процес.

Оценка

Курсът беше положителен опит. 
Участниците се включиха по много 
позитивен начин и направиха много 
конструктивни предложения. Стана 
ясно, че участниците в курса са 

ентусиазирани да популяризират 
втория курс сред своите приятели и 
колеги, тъй като почувстваха, че са 
дали своя принос към съдържанието, 
структурата и стила на курса.
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С този курс ние искахме да обучим 
участниците в потребни за защитниците 
на интереси умения. Използвахме 
модулите, които разработихме и 
полезните предложения на участниците 
в група А. 

Въпреки, че в сравнение с курс А този 
беше много повече фокусиран върху 
уменията и не толкова върху теорията, 
направихме общ преглед върху това 
защо ние участваме в проекта и какво 
виждаме като очевидни проблемни 
теми във връзка със стаите хора.

Обсъждахме:

  Старите хора искат да останат по-
дълго време на работното си място;

  Старите хора желаят по-актрактивно 
свободно време, когато се 
пенсионират;

  Фактът, че има много граждани над 
65 години с разнообразни умения, 
желаещи да допринасят за благото на 
своята общност, как организациите 
могат да се възползват по най-добрия 
начин от времето, с което разполагат 
тези граждани, как обществото 
може да обезпечи пълноценното им 
включване в общността;

  Въведние в законодателството на 
равноправията и премахване на 
възрастта за пенсиониране;

 Държавните пенсии не са вече 
свързани със средните приходи, 
така че в реални стойности пенсиите 
падат;

  Изискванията към здравните услуги;
  Приватизацията на услуги, свързани 

с оказването на грижи.

Всички тези фактори показват, че 
старите хора искат да имат думата 
по въпросите как биват управлявани, 
и една от ролите на проект СЕВИР 
е да анализира как да се работи по 
най-добрия начин с тях, за да бъде 
реализирано това тяхно искане.

Разделихме тази група на четири 
под-групи. Всяка от четирите под-
групи работеше по един от модулите, 
разработени по проекта - умения 
за водене на преговори, умения за 
разрешаване на конфликти, умения за 
провеждане на проучване, изграждане 
на екипи. До средата на третия ден от 
обучението всяка от четирите групи беше 
преминала обучението по всеки един 
от четирите модули. В края помолихме 
всяка от групите да оцени модулите 
и да предостави обратната връзка на 
останалите групи участници. Това се 
оказа много конструктивен метод за 
обучение, който позволи на участниците 
да оценят своя опит в обучението. 
Внимавахме, когато съчетавахме 
учебните методи. Използвахме ролеви 
игри, групова работа, работа с видео 
и аудио, сесии с обучаващи се като 
водещи. Това гарантира, че сме се 
съобразили с различните стилове на 
учене. Обратната връзка беше много 
позитивна и това може да се види в 
оценъчните форми.

Курс Б

4



4 Изпълнение в отделните държави 81

4.6 Обобщение и заключение по националните особености, 
      последици на европейско равнище

1. Опитът с пилотните курсове и 
получените оценки показват висока 
стойност на задоволство. Това важи 
за всички аспекти: изборът на теми, 
изборът на обучители, учебната 
атмосфера и напредъка, използваните 
методи и организационната рамка. 
Семинарите бяха вдъхновяващи 
за участниците и ги мотивираха за 
работа като доброволци. Получиха 
много нови идеи и придобиха 
нови умения. Това означава, че 
сме на прав път като използваме 
активиращ, ориентиран към 
обучаващите се дидактичен подход, 
като съчетаваме практическото 
познание за политическите и 
социалните структури и процеси, с 
трениране на специфични социални 
и методологични умения.

2. От особена важност е да се създадат 
възможности за учене на гражданите 
над 65 години, които имат готовност 
да започнат, да продължат, да засилят 
своето участие в обществените дела. 
Подобен климат им помага да 
заздравят своето самосъзнание и 
издръжливост.

3. Важно е да се проявява гъвкавост 
спрямо нивото, което зависи 
от опита, условията на живот, 
потребностите на целевата 
група. Няма някакво правило по 
отношение на местоположението, 
продължителността, времевия 
график на обучителните курсове.

4. Наблюдават се различни резултати 
при стратегиите на осъществяване 
на обучителната програма във 
включените държави. Опитът може 
да бъде класифициран в два основни 
типа:

А. За държавите от Централна и Източна 
Европа преходът от централизирана 

система към система, основана на 
състезателния принцип, е свързан 
с някои сериозни трудности за 
гражданите над 65 години. Тази група 
граждани е една от най-разпокъсаните 
(Полша) и в опасност от социално 
изключване поради финансовата 
неравностойност (България).
В тази ситуация темите, свързани с 
гражданската активност, не са много 
популярни. Това важи например за 
Полша. Ето защо се налага да се започне 
от съвсем ниско. На проведените 
обучение се гледа като на новаторска 
практика. При тези обстоятелства е 
полезно да се започне с обучение на 
обучителите.
Подобна е ситуацията в българия. 
Образователните програми за граждани 
над 65 години не са популярни. 
Бяха постигнати добри резултати с 
дейности по повишаване съзнанието за 
възможностите и ползите от активното 
гражданско участие на гражданите над 
65 години като защитници на интереси. 
Полезно е свързването на темата с 
демографските промени, тъй като 
очакваните последици вече са познати 
на обществеността чрез публичните 
дебати, освен това има значителна 
готовност за работа по реализиране 
на стратегии за управление на тези 
промени.

 Б. В Западна европа съществуват голям 
брой обучителни програми за граждани 
над 65 години, подготвящи ги за 
доброволна работа. Това, което липсва, 
са специфични обучения във връзка 
с политическото им участие. Поради 
тази причина проектът запълва една 
празнина в сефарата на образованието. 
Съдържанието и методологията са 
внимателно разработени според 
целевите групи.

Като имаме предвид различната 

4



4 Изпълнение в отделните държави82

ситуация и историческо наследство 
в европейските държави, няма да 
бъде полезно да претендираме за 
създаването на учбна програма на 
европейско равнище, валидна за всички 
европейски държави. Според екипа 
на проект СЕВИР, общите елементи 
за едно наднационално ниво са: 
ключовите понятия от дидактическите 
подходи и компетентностите, 
в които участниците да бъдат 
обучавани. Основна педагогическа 
концепция е ориентацията към опита 
и съществуващите компетентности. 
Тя обхваща ученето като процес 
на включено участие, което помага 

на обучаващите се да развият 
рефлексивност, самоопределеност. Ние 
идентифицирахме спектър от важни 
за доброволците компетентности и 
разработихме обучителни модули за 
всяко едно от уменията. Тези модули са 
учебни единици, които могат да бъдат 
адаптирани гъвкаво към различни 
национални и местни контексти. Това 
е възможно, доколкото те съдържат 
ядро от информация, методи, цели, 
забележки, в които могат да бъдат 
нанасяни промени, за да се посрещнат 
специфичните изисквания, без при 
това да се загуби подхода, с който се 
работи.

4
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5 Препоръки и насоки за разработване на подобни 
образователни програми в други европейски държави

Европейският интеграционен процес 
е все още твърде далеч от крайната 
си точка. „Активното гражданско 
участие може да помогне да 
задълбочим процесите на социална и 
политическа интеграция” (Deutscher 
Bundestag, 2002, p. 181), включително 
интеграцията на старите хора. Идеята 
за европейско гражданско общество 
трябва да придобие очертания. 
Важен елемент от европейското 
гражданско общество е ангажирането 
на гражданите над 65 години в защита 
интересите на своята възрастова група. 
Според опита, който имаме в този 
проект, подобно ангажиране, малко 
или много, съществува във всички 
европейски държави, а също съзнанието 
за неговата значимост за всички 
граждани, независимо от възрастта им.

Необходимо е да определим 
фактори, които насърчават широки 
минимални стандарти за създаването 
и поощряването на гражданското 
участие сред хората над 65 години. 
Като правим това, трябва да бъдат 
взети предвид различните параметри 
на европейските държави. Поради 
това, нерефлектираното копиране на 
методите от една държава в друга е 
трудно, а дори опасно, защото може 
да се окаже контрапродуктивно. 
Следователно, предизвикателството е 
да намерим общ европейски отговор, 
признаващ тенденциите, свързани с 
демографските промени в европа, без 
да бъдат пренебрегвани дълбоките 
различия между държавите-членки.

Идентифицирахме следните фактори 
за поощряване активното гражданско 
участие сред гражданите над 65 
години като защитници на интереси:

1. Ангажирането като доброволец 
трябва да е свързано с признаване 
уменията на старите хора. Техните 
компетентности и потенциал 
трябва да бъдат уважени. Подобно 
отношение ще бъде необходима 

корекция на от части негативния 
поглед към демографските 
последици, според който тези 
последици създават проблеми 
с финансиране на пенсиите и 
дългосрочни грижи. Възможностите 
и потенциала на старите хора могат 
да бъдат максимално използвани 
в полза на обществото, ако на 
старите хора се гледа по един по-
положителен начин и ако нюансите в 
образа, който имат, биват съобразени 
с желанията и дейностите, в 
които тези хора се включват.

2. Основите на политиките, насочени 
към тази възрастова група, трябва 
да бъдат положени по различен 
начин – вместо компенсаторни 
политики, политики по активизиране 
и превенции. „Ако прегърнем 
идеята, че старите хора са важен 
източник на опит, знание и 
жизненост, обществото трябва да 
се възползва от техния потенциал 
за осъществяване на принос, 
например, да намери подходящите 
организационни, институционални, 
правни, образователни, финансови 
инструменти, за да даде възможност 
на старите хора да участват 
пълноценно като активни членове на 
своето общество.” (AGE 2008, p. 3)

3. Трябва да бъде създадена, 
осигурена, разширена и развита 
демократичната рамка, която дава 
възможност на старите хора да 
участват в процеса на вземане 
на решения в техните общности. 
Проект СЕВИР вярва, че участие 
на стари хора означава участие в 
публичния, социалния и политически 
жовот, а също в самоорганизирани 
проекти. Те поемат задачи, които 
са ориентирани към общественото 
благо (see Grymer, p.141). Участието 
в този смисъл се свързва с две 
условия:

 Тези граждани трябва да 
протежават необходимите за 
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включването им умения. Този 
аспект поставя акцент върху 
значението на образователните и 
обучителните програми;

• Трябва да има съществуващи 
структури и възможности или, ако 
няма, да бъдат създадени, за да се 
даде възможност на старите хора 
да участват. Това е проблематично 
положение, защото има много общо 
с делегирането на власт в местните 
политики и с надпреварата между 
различни групи на защитници на 
интереси.

4. Според опита, който имаме в 
проекта, движеща сила в активното 
гражданско участие на старите хора 
са образованието и обучението:

  Старите хора намират пътя до 
доброволческите дейности през 
образователните програми. 
Положителните преживявания 
в учебна среда ги мотивират да 
напуснат своя собствен свят и да 
се отворят към другите, към своето 
обкръжение и общество. Това е 
първата важна крачка към участие 
в публичния живот. Например, 
във Верона (Италия) компютърен 
курс, предназначен за стари хора, 
прави така, че обучаемите биват 
въвлечени в проблемите, които 
тяхното поколение среща в своето 
обкръжение. Това им помага да 
преодолеят своята изолация. 
Отварянето към виртуакния свят 
е важна стъпка в осъзнаването 
на реалния свят. Чрез атрактивни 
курсове старите хора, желаещи 
да се ангажират, могат да бъдат 
насърчени за активно гражданско 
участие;

  Обучение в активно гражданско 
участие, с целева група 
защитниците на интереси, е 
наложително. Защитата на 
интереси е отговорно и отчасти 
трудно занимание. Внимателно 
разработените образователни 
програми могат да посрещнат 
предизвикателствата от 
подобно участие, могат да 
помогнат да се гарантира 
максималното оползотворяване 

на компетентностите на старите 
хора;

  Обучението в доброволческо 
ангажиране със защита на 
интересите трябва да стане 
присъща част от културата 
на признаване на активното 
гражданско участие на старите 
хора. Те ще чувстват, че биват 
проемани сериозно, ако на тях 
им се предлагат образователни 
програми, полезни за тяхното 
доброволно участие, още повече, 
ако са на разумна цена;

 „Образование по доброволно 
участие в общностните дела 
може да бъде образование по 
демократично гражданство. То 
може да бъде провеждано чрез 
просвещение или включване, 
или чрез двете. Образованието 
за граждани над 65 години, 
защитаващи интересите на своята 
възрастова група, може да започне 
чрез просвещение (учене, за да 
бъде правено), но също така може 
да започне с непосредствен опит 
в различни сфери на гражданско 
участие и придобиване на основни 
разбирания (учене чрез правене)„ 
(Findeisen 2008, 14).

  Ученето в третата фаза от живота 
на човек е част от ученето през 
целия живот.

5. Необходимите умения могат да бъдат 
усвоени. В рамките на проекта бяха 
разработени и тествани обучителни 
модули.

6. Демократични компетентности могат 
да бъдат придобити най-добре 
чрез неформално образование, 
например форуми на граждани, 
дискусионни групи по квартали, 
публични кръгли маси, лекции, 
семинари, организирани от местни 
неправителствени организации, 
местните общности, университети за 
трета възраст, читалища, като цяло, 
във всички организации, в които 
гражданското образование е начин 
на учене, правене и живеене.

Нещо повече, доколкото демокрацията 



е ценност и изисква умения (като 
знаем, че знанието за демокрацията 
не водят сами по себе си до действия), 
то ценността «демокрация» може да 
бъде развивана благодарение на 
дидактика на ценностите, основана 
на аргументацията, щателното 
мислене, диалога и дискусията. 
Освен това, демократичните 
компетентности могат да бъдат 
развити в общностите: семейство, 
училище, църква, дружества, 
местната общност, чрез медиите, 
чрез работа в политически 
партии и др. (Findeisen 2008, 16)

7. Образователните програми за онези, 
които искат да се ангажират с 
обществените дела, трябва да бъдат 
организирани според особеностите 
на конкретната целева група. 
Начинаещите имат по-различни 
очаквания от опитните представители 
на интереси. Важно е да привлечем 
по-ниско образованите с малък опит в 
обучения. Тази група не е достатъчно 
представена в обучителните курсове.  

За да достигнем до тях, са нужни 
свързващи лица. Например, старите 
хора сред имигрантите са част от 
тази група. Тук свързващи лица 
могат да бъдат учители и социални 
работници, които самите са с 
имигрантски произход и познават 
по-малко образованите и тяхното 
обкръжение. Те могат да мотивират 
тези стари хора за участие в 
обучителни курсове за активно 
гражданско участие.

Постоянно нарастващото участие 
на гражданите над 65 години в 
обществения живот създава оптимизъм 
по отношение на застаряваща Европа. 
Има спешна нужда старите хора да 
влязат в тази роля (cf. Zeman 2008, 
13). И има много сред тях, които 
са готови да изпълнят тази задача. 
Огромно предизвикателство е да се 
свържат потенциалът и изискванията 
от гражданското посвещаване. 
Образованието е ключът към справяне с 
това предизвикателство. 

5
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7 Адреси

kifas GmbH, institute of the Catholic 
Worker‘s Movement for Continuing 
Education and Applied Social Ethics, 
Waldmünchen, Germany, coordinator

Contact person: Bernhard Eder
Hofgartenstr. 2, D-93449 
Waldmünchen
Phone: +49 99 72 94 14 85
E-mail: bernhard.eder@kifas.org
www. kifas.org

Department of Continuing Education, 
Lancaster University, United Kingdom

Contact person: Rory Daly  

Ash House Lancaster LA1 4YT, United 
Kingdom
Phone: +44 15 24 59 26 22
E-mail: c.daly@lancaster.ac.uk
www.lancs.ac.uk/depts/conted/

Federal Association of the Regional 
Senior Interest Representations in 
Germany, Berlin

Contact person: Egon Backes
Salvador-Allende-Str. 91, D-12559 
Berlin
Phone: +49 22 97 14 83
E-mail: egon.backes@t-online.de
www.bag-lsv.de

Integra Association, Sofi a, Bulgaria
Contact person: Aneta Moyanova
P.O.Box: 1461, Sofi a 1000, Bulgaria
Phone: +359 2 952 639 6
E-mail: a.moyanova@integra.bg
www.integra.bg

ISIS Institute for Social Infrastructure 
Frankfurt/Main, Germany

Contact person: Karl Mingot
Kasseler Straße 1a, D-60486 
Frankfurt am Main
Phone: +49 69 26 48 65 21
E-mail: mingot@isis-
sozialforschung.de

7.1 Project partners

www.isis-sozialforschung.dePolish-
German Association in Krakow, 
Poland
Contact person: Jerzi Jedlinski, 
Chairman
ul. Skałeczna 2, PL-31-065 Kraków
Phone: +48 793 07 01 56
E-mail: tpnk@interia.pl
www.tpnk.org.pl 

Polo Europeo della Conoscenza, Verona, 
Italy
European Pole of Knowledge - 
Permanent Network of Schools

Contact person: Stefano Cobello
c/o Scuola Media Statale „A. 
Manzoni“, Via Velino 20, I-37136 
Verona
Phone: +39 34 82 68 18 98
E-mail: euro.spe@gmail.com
www.europole.netfi rms.com

Regional Public Library in Krakow, Poland
Contact person: Olga Kalinska, 
Librarian
ul. Rajska 1, Pl-31-124 Kraków
Phone: +48 12 632 2 098
E-mail: rcbc@wbp.krakow.pl
www.wbp.krakow.pl

SVEB Swiss Federation for Adult Learning 
Zurich, Switzerland

Contact person: Ruth Jermann
Oerlikonerstr. 38, CH-8057 Zurich
Phone: +41 443 11 64 55
E-mail: ruth.jermann@alice.ch
www.alice.ch

7 Адреси88



7

AGE, the European Older People’s 
Platform
The European Older People’s Platform 
aims to voice and promote the interests 
of older people in the European Union 
and to raise awareness of the issues that 
concern them most.

Rue Froissart 111, B-1040 Bruxelles
Phone: +32 2 280 14 70
E-mail: info@age-platform.org
www.age-platform.org

Centre for European Policy Studies
CEPS, 1 Place du Congrès, B-1000 
Brussels
Phone: +32 2 229 3911
E-mail: info@ceps.eu
www.ceps.be

EURAG, the European Federation of Older 
Persons

Contact person: Jaap van der Spek, 
Secretary General
Prinsenhof 6
NL-6666 CB Heteren
Phone: +31 264 72 35 88
E-mail:jaapvdspek@planet.nl
www.eurageurope.org

EAEA, European Association for the 
Education of Adults

Rue de la Concorde 60, B-1050 
Brussels
Phone: +32 2 513 52 05
E-mail: eaea-main@eaea.org
www.eaea.org

European Commission - Directorate 
General Education and Culture

BERL 10/38; Rue de la Loi 200; B-
1049 
http://ec.europa.eu/dgs/education_
culture/index_en.html

European Parliament Intergroup on 
Ageing
The Intergroup on Ageing is a formally 
established Intergroup of the European 
Parliament and provides a forum for 
discussion and action for Members of the 
European Parliament who are interested 
in policies and issues affecting older 
people.

Contact: Mihael Brejc
mihael.brejc@europarl.europa.eu

European Parliament - News headlines 
on social affairs (interesting news also 
on active ageing and promotion of 
volunteering) 

www.europarl.europa.eu/news/
public/documents_par_theme/908/
default_en.htm

7.2 Relevant European Institutions in the area of lifelong learning,
      volunteering and active ageing
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7.3 Interesting other current projects in the fi eld of adult education 
      and active ageing 

DARE - Democracy and Human Rights 
Education in Adult Learning
This a Europe-wide network of NGOs 
and other organisations devoted to raise 
the profi le of Education for Democratic 
Citizenship and Human Rights Education 
promote trans-cultural and transnational 
cooperation and enhance the quality of 
education within these fi elds.

Contact person: Deyana Kurchieva, 
DARE network assistant, c/o Partners 
Bulgaria Foundation
2A, Yakubitsa Str. fl .3, apt.13, BG-
1164 Sofi a
Phone: 0359 2 962 31 74
E-mail: deyana@partnersbg.org
www.dare-network.eu

HealthPROelderly
In the project health promotion activities 
for older people in Europe are being 
explored and a database with good 
practice examples is available. Guidelines 
for health promotion activities for older 
people are being developed. 

Contact person: Charlotte Strümpel, 
Austrian Red Cross, Wiedner 
Hauptstr. 32, A-1041 Vienna
Phone: +43 1 58 90 01 28
E-mail: charlotte.struempel@redcros
s.at
www.healthyproelderly.com

Isolation to Inclusion
The project work focused on the 
identifi cation and improvement of 
measures that enable groups at a multi-
dimensional risk of social exclusion 
to fully participate in community life. 
A major focus was on strengthening 
initiatives by older persons for older 
persons and on supporting networks of 
these initiatives.

Contact address: Stephan 
Würz, Hessische Staatskanzlei 
Wiesbaden, Department offi ce, 
Landesehrenamtsagentur Hessen, 

Otto-Fleck-Schneise 4, D-60528 
Frankfurt am Main
Phone: +49 69 678 94 26
E-mail: landesehrenamtsagentur-
hessen@gemeinsam-aktiv.de
www.i2i-project.net

Learnship, Strengthening Participative 
Democracy through Collaborative 
Learning
The project contributes to a redefi nition 
and a reinforcement of local and regional 
participative democracy which implies 
the aspects of being a citizen – not 
only in the local, regional and national 
democracies, but also in the European 
society. 

Contact address: Fritid og Samfund, 
Steffen Hartje, Skt. Nicolaus Gade 2, 
DK-8000 Århus C
Phone: +45 86 18 26 27
E-mail: hartje@fritid-samfund.dk
www.learnship.eu

SenEmpower
The project aims at offering training 
courses to members of seniors self-help 
groups and voluntary work initiatives 
to improve their skills in empowering 
seniors, with weak family and social 
networks, to take a greater role in 
society.

Contact address: Karin Stiehr, ISIS 
Institut für Soziale Infrastruktur, 
Kasseler Straße 1a, D-60486 
Frankfurt am Main
Phone: +49 69 264 86 50
Email: stiehr@isis-sozialforschung.de
www.senempower.eu
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