Фондация „Вяра”

Екипът на Фондацията се стреми да я превърне в център, където хората в неравностойно
положение могат да общуват, да създават приятелства, отношения и неформални мрежи.

С подкрепата на Програма за учене през целия живот

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Полага усилия да предоставя следните услуги:





обучения по ключови компетенции;
подкрепа при оценка и самооценка на уменията, наличните възможности за
обучения, кариерно развитие и др.;
подпомагане функционирането на женски и други организации в региона;
разкриване и поощряване на потенциала на хората в неравностойно положение.

Вид сътрудничество


Принос с данни и материали от значение за развитието на проекта.



Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и
инициативи адресирани към увеличаване на информираността на хора и
организации; действия, свързани с разпространение на продуктите от проекта
и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото
ръководство.



Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите
групи на проекта.



Дейности по реализиране на проекта и разпространение на резултатите.



Осъществяване на контакт с други индивиди, местни и международни
организации за осигуряване и гарантиране на устойчивост на резултатите след
като проектът е завършен.



Интегриране на учебното помагало (Дидактическото ръководство и
приложенията) и използването му за целите на професионалното и
продължаващото образование и обучение.

Проект / PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207
AKTOS: Трансфер и разпространение на добри практики за професионално обучение в селските региони

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

Местен вестник, който работи за насърчаване на устойчивото развитие на региона и
насърчава сътрудничеството и комуникацията между местните власти и хората.
(http://www.tryavna.bg/)
С подкрепата на Програма за учене през целия живот

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

ВЕСТНИК „ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА”

Вид сътрудничество



Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и
инициативи адресирани към увеличаване на информираността на хора и
организации; действия, свързани с разпространение на продуктите от проекта
и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото
ръководство.



Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите
групи на проекта.

Проект / PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207
AKTOS: Трансфер и разпространение на добри практики за професионално обучение в селските региони

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

Основна цел на Агенцията е да допринася за местното и национално устойчиво развитие
чрез сътрудничество с различни групи и организации. Нейните инициативи са насочени
към младите хора и тяхната повишена способност за трудова заетост.
С подкрепата на Програма за учене през целия живот

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Агенция за регионално развитие, Велико Търново

Вид сътрудничество


Принос с данни и материали от значение за развитието на проекта.



Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и
инициативи адресирани към увеличаване на информираността на хора и
организации; действия, свързани с разпространение на продуктите от проекта
и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото
ръководство.



Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите
групи на проекта.



Дейности по реализиране на проекта и разпространение на резултатите.



Осъществяване на контакт с други индивиди, местни и международни
организации за осигуряване и гарантиране на устойчивост на резултатите след
като проектът е завършен.



Интегриране на учебното помагало (Дидактическото ръководство и
приложенията) и използването му за целите на професионалното и
продължаващото образование и обучение.

Проект / PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207
AKTOS: Трансфер и разпространение на добри практики за професионално обучение в селските региони

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

Работи за социално‐икономическото развитие на Великотърновска област като оказва
съдействие за изграждане на национална, регионална и местна социална политика за
подкрепа на равенството между половете, закрила на децата, социалната и трудова
защита в контекста на Европейската социална харта и оказва съдействие за обучението,
квалификацията, преквалификацията, научното израстване и усъвършенстване на групи в
неравностойно положение.
С подкрепата на Програма за учене през целия живот

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

1. Сдружение "Отворена врата"

Вид сътрудничество



Принос с данни и материали от значение за развитието на проекта.



Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и
инициативи адресирани към увеличаване на информираността на хора и
организации; действия, свързани с разпространение на продуктите от проекта
и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото
ръководство.



Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите
групи на проекта.



Дейности по реализиране на проекта и разпространение на резултатите.



Осъществяване на контакт с други индивиди, местни и международни
организации за осигуряване и гарантиране на устойчивост на резултатите след
като проектът е завършен.



Интегриране на учебното помагало (Дидактическото ръководство и
приложенията) и използването му за целите на професионалното и
продължаващото образование и обучение.

Проект / PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207
AKTOS: Трансфер и разпространение на добри практики за професионално обучение в селските региони

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

„Местна инициативна група Трявна Дряново ‐ Земя на майстори”

Работи за устойчивото развитие на региона. (http://mig.tryavna.biz/)
Вид сътрудничество
С подкрепата на Програма за учене през целия живот

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Цели да гарантира подготовката и участието на местната общност в реализацията на
Програма „Лидер”.



Принос с данни и материали от значение за развитието на проекта.



Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и
инициативи адресирани към увеличаване на информираността на хора и
организации; действия, свързани с разпространение на продуктите от проекта
и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото
ръководство.



Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите
групи на проекта.



Дейности по реализиране на проекта и разпространение на резултатите.



Осъществяване на контакт с други индивиди, местни и международни
организации за осигуряване и гарантиране на устойчивост на резултатите след
като проектът е завършен.



Интегриране на учебното помагало (Дидактическото ръководство и
приложенията) и използването му за целите на професионалното и
продължаващото образование и обучение.

Проект / PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207
AKTOS: Трансфер и разпространение на добри практики за професионално обучение в селските региони

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

„САВОЯ ‐ ТРЯВНА” ЕООД

С подкрепата на Програма за учене през целия живот

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Ресторантьорски бизнес, организира и провежда събития на местно ниво за привличане
на туристи и популяризиране на културното наследство.

Вид сътрудничество





Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и
инициативи адресирани към увеличаване на информираността на хора и
организации; действия, свързани с разпространение на продуктите от проекта
и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото
ръководство.
Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите
групи на проекта.

Проект / PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207
AKTOS: Трансфер и разпространение на добри практики за професионално обучение в селските региони

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

С подкрепата на Програма за учене през целия живот

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

ХОТЕЛ „РАЛИЦА”

Предоставя хотелски и ресторантьорски услуги. Организира и провежда събития на
местно ниво за привличане на туристи и популяризиране на културното наследство

Вид сътрудничество



Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и
инициативи адресирани към увеличаване на информираността на хора и
организации; действия, свързани с разпространение на продуктите от проекта
и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото
ръководство.



Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите
групи на проекта.

Проект / PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207
AKTOS: Трансфер и разпространение на добри практики за професионално обучение в селските региони

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

