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FIERE

Информационен бюлетин No. 3
През

последните

няколко

месеца

партньорите

по

проект FIERE

(Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските
региони) работиха усилено по подготовката на обучителна програма по
предприемачески и иновативни умения, предназначена за публични,
частни и доброволчески организации, както и техните служители. Във
всичките шест партньорски страни по проекта бяха разработени и
представени примери за полезни практики, илюстриращи по какъв
начин публичният, частният и доброволческият сектор могат окажат
положително влияние върху регионалното развитие, като бъдат попредприемачески и иновативно ориентирани. Общо седем такива казуса
бяха изготвени от партньорите по проект FIERE и поместени в
обучителните

материали,

предвидени

да

бъдат

използвани

за

провеждане на пилотните обучителни семинари в партньорските региони.
Ето че настъпи времето за пилотното провеждане на обучителната
програма – първите обучителни семинари вече бяха организирани в
България и Ирландия, като те ще бъдат последвани от останалите
партньорски региони. Заключителната конференция по проекта ще се

проведе в Ирландия на 12 ноември 2015 г. и ще предостави възможност
за дискутиране на резултатите от проекта със заинтересовани страни от
публичния, неправителствения и доброволческия сектор.

Обучителната програма по
предприемачески и иновативни умения е
финализирана и достъпна онлайн
Повече от 400 служители от над 200 организации на регионално равнище
в Ирландия, Италия, България, Гърция, Португалия и Исландия бяха
анкетирани от партньорите по проект FIERE. Въз основа на резултатите
от проведения анализ на нуждите от обучение, бяха идентифицирани
следните

направления

на

базови

умения,

основополагащи

за

насърчаване на иновативното и предприемаческото поведения на
организациите и техните служители на регионално равнище:
Креативност и иновации: обяснява важността на креативното
мислене за организациите. Съдържа практически ориентирани
техники и методи, които спомагат за повишаване равнището на
креативността и иновациите в организациите.
Аналитично мислене и находчивост: предоставя въвеждаща
информация в сферата на аналитичното мислене и неговата
приложимост за насърчаване на предприемаческото поведение;
представя примери за практическо приложение на аналитичното
мислене и находчивостта в организациите.
Гъвкавост и лидерство: Подлага на изследване ролята на
лидерството и гъвкавостта в организациите и тяхната значимост за
качеството на предоставяните услуги. Осигурява практически
съвети

относно

начините

за

укрепване

на

лидерството и

гъвкавостта.
Предвидено е обучителната програма да се провежда под формата на 8часов присъствен курс, като обучението може да бъде разпределено на
две или три отделни сесии. В Наръчника за обучители е поместен пакет
инструменти за провеждане на обученията, съдържащ указания относно
организацията на семинарите, допълнителните източници за подготовка,

упражнения и въпросници за оценка. Пълните текстове на изготвените по
проекта Наръчник за обучители и Наръчник за обучаеми, както и на
отделните

обучителни

модули,

са

достъпни

на

следния линк:

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/.
Понастоящем наръчниците са на разположение в англоезична версия,
като вече се подготвят техни преводи на езиците на останалите
партньорски страни по проекта (исландски, италиански, португалски,
български и гръцки), които също ще бъдат качени на сайта на проекта.

Публикувани са казусите, представящи
полезни практики в сферата на
иновациите и предприемачеството
Примерите за полезни практики от партньорските региони по проекта
представят широк набор от иновативни предприемачески проекти на
публични, частни и социални организации. Полезните практики са
инкорпорирани в обучителната програма с цел да илюстрират успешното
използване на съответните умения. Така, два казуса, съответно от

Исландия и Ирландия, демонстрират по какъв начин публичните
организации могат да станат по-ефективни и иновативни посредством
сливания на различни институции. Проект в България е насочен към
младите хора, подпомагайки ги в развиването на креативни и иновативни
бизнес идеи. Казусът от Италия е пример за социална кооперация, която
съумява

да

стартира

селскостопанското

успешна

производство,

инициатива
свързана

с

в

сферата

производството

на
и

маркетинга на висококачествени биологични продукти върху земеделски
имоти, конфискувани от мафията. Община Терми в Гърция е предприела
инициатива за борба с недоволството на гражданите посредством
разработването на иновативно интерактивно уеб приложение, с помощта
на което гражданите и общинската управа обменят информация онлайн
по отношение на проблемите в общината и възможните решения. И
накрая, но не и по важност, два казуса от Португалия и отново Ирландия
илюстрират различни начини за насърчаване и подкрепа развитието и
основаването

на

нови

бизнес

предприятия. Пълният

доклад

за

полезните практики, представящи иновативни предприемачески
организации в европейските региони е достъпен на следния линк:
http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/.

Обученията по иновативни
предприемачески умения вече започнаха!
Окръжен съвет Типърери (TCC) и Технологичен институт Уотърфорд
(WIT) от Югоизточна Ирландия отбелязаха успешния старт на пилотните
курсове с провеждането на обучителен семинар на 29 септември 2015 г. в
сградата на WIT. Повече от 50 участника от публични и частни
организации посетиха еднодневния семинар, който беше изключително
добре организиран с активно взаимодействие между обучаеми и
обучители, практически занимания и възможности за нетуъркинг.
За повече информация за пилотното обучение, проведено в Ирландия,
моля свържете се с:
Майкъл

Мороуни,

Окръжен

съвет

Типърери:

институт

Уотърфорд:

michael.moroney@tipperarycoco.ie
Бил

О'Горман,

Технологичен

WOGORMAN@wit.ie

В Италия: събитие за популяризиране на предстоящите семинари по
проекта беше проведено на 7 октомври 2015 г., на което беше
представено съдържанието на обучителната програма и сборника с
полезни практики. Обучителните семинари ще бъдат организирани в
Палермо през идните седмици; конкретните дати ще бъдат съгласувани с
възможностите за присъствие на заинтересованите организации. В
случай, че проявявате интерес към събитията, моля свържете се с:
Доротея Урбан, CESIE: dorothea.urban@cesie.org

В Гърция: пилотните семинари ще бъдат организирани от Олуеб
солюшънс през ноември тази година. Двудневен семинар ще се проведе
на 2 и 3 ноември в гр. Халкида със съдействието на местната търговскопромишлена палата, докато за 5 и 6 ноември е предвиден друг семинар в
Община Кифисия (Атина). И накрая, на 20 ноември ще бъде проведен
еднодневен семинар в община Терми (Солун – Северна Гърция). За

повече информация за обучителните семинари в Гърция, моля свържете
се с:
Проф. Джоузеф Хасид, Олуеб солюшънс: jhassid@unipi.gr
В България: Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) възприе
подход за организиране на два целодневни семинара за 25-30 участника
всеки. И двата семинара вече бяха проведени – съответно на 16 юни 2015
г. и 21 октомври 2015 г. Семинарите бяха посетени от близо 50 участника,
представители

на

публичния,

частния,

неправителствения

и

доброволческия сектор. Програмата на семинарите беше фокусирана
върху

практически

занимания,

групови

дейности,

обсъждане

на

примерите за полезни практики и др. За допълнителна информация
относно

обучителните

семинари,

организирани

в

България, моля

свържете се с:
Доц. д-р Тодор Тодоров, ИСК: todorov_t@unwe.bg.

В Португалия: пилотният семинар ще се състои на 6 ноември;
предварително ще бъде организирано представяне на обучителната
програма с цел привличане на потенциални участници в семинара и
демонстриране на важността на подобен тип обучение. ACIB ще

организира един целодневен семинар, като очакванията са на него да
присъстват между 60 и 80 участника. Семинарът ще има теоретична
въвеждаща част и практическа част с групови занимания за участниците.
За повече информация, моля свържете се с Ана Рита Фигуейредо, ACIB:
ana.rita@acibarcelos.pt
В Исландия: Ейнурд ще организира пилотен семинар в сътрудничество с
Университета на Бифрьост, предназначен за публичните институции в
региона на 26 октомври 2015 г., както и обучение за самосформирана
група жени, чиято цел е да подпомогнат местната общност в усилията за
постигане на устойчиво благоденствие.
Ако искате да научите повече за обучителните семинари в Исландия,
моля

свържете

се

с:

Стефания

Г.

Кристиансдотир,

stefania@einurd.is.

Подготовка за заключителната
конференция

Ейнурд:

„Приспособяване

на

публичния

и

обществения

сектор

към

промените посредством иновации и нови подходи за работа“ е
заглавието на заключителната международна конференция, която ще се
проведе

по

проект

изследователски
доброволчески

FIERE.

институции,
организации

Конференцията
публични

и

частни

е

агенции
лица.

насочена
и

Наред

към

обществени/
с

това, на

конференцията

ще

присъстват

представители

на

партньорските

организации по проекта. Участниците в събитието ще

получат

информация за изследователските и приложните аспекти в сферата на
адаптирането на публичния и обществения сектор към промените в
средата посредством възприемането и прилагането на иновативни
подходи.
Конференцията ще се проведе в Културен център Бру Бору, гр. Кашел,
окр. Типърери, Ирландия (www.bruboru.ie) в четвъртък, 12 ноември
2015 г. от 9.30 до 13.00 ч. Участието в конференцията е безплатно.
Моля, регистрирайте се по и-мейл: Анджела Шийхан, Окръжен съвет
Типърери: angela.sheehan@tipperarycoco.ie.

За повече информация
www.fiereproject.eu
Facebook
Twitter
info@fiereproject.eu

Contacts
TCC - michael.moroney@tipperarycoco.ie
WIT - wogorman@wit.ie
CESIE - dorothea.urban@cesie.org
IPS - todorov_t@unwe.bg
AllWeb S.A. - jhassid@unipi.gr
ACIB - acib@acibarcelos.pt
EINURD - stefania@einurd.is
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