
Име на проекта: Интеграция на жени чрез изграждане на международна мрежа за занаяти  

Продължителност: 2 години 

Финансиран от Европейската комисия по програма Обучение през целия живот, подпрограма 

Грундтвиг 

Координатор на проекта: Община Вейле /Дания/ 

Партньори: 

Асоциация за социална рехабилитация  /Турция/ 

Асоциация за обучителни инициативи в Долна Саксония /Германия/ 

Национална асоциация на общинските служители в България /България/ 

Изграждане на капацитет за благоденствие на жените  /Обединено Кралство/ 

Студентска асоциация FPA Beniassent /Испания/ 

Цели на проекта: 

• Интегриране на безработни жени имигранти чрез „клубни вечери” , фокусирани върху 

кулинарията, занаятите, фолклора, музиката, и т.н. 

•  Включване на жени от етническите малцинства в дискусии за културата и интеграцията 

• Изграждане на локални мрежи от жени имигранти за осъществяване на контакт между тях 

и местни жени,  притежаващи необходимите знания и опит, за да бъдат техни ментори и 

примери за подражание 

• Насърчаване на доброволчеството в партньорските държави 

• Създаване на „пътуващ екип” от участници от партньорските държави. Екипът ще посети 

държавите на партньорите по проекта, за да представи изработените  по време на 

клубните вечери продукти 

•  Публикуване на издание за кулинарията и нейното културно значение, съдържащо 

рецепти от държавите на имигрантите и държавите на партньорите по проекта 

• Създаване на колекция от бродерии (или друг вид ръчно изработени продукти) и завивки, 

показващи моменти от културата на партньорските страни  

Засегнати проблеми: 

Проектът е насочен към проблемите на интеграцията и социалната маргинализация. В частност, 

проектът е фокусиран върху социалната изолация на жените от етническите малцинства, дължаща 

се в повечето случаи на безработица, езикови различия и липса на професионални умения.  В този 

контекст социалната маргинализация също е проблем на интеграцията, ето защо проектът се 

развива и в двете насоки.  



Подход: 

Проектът ще постигне целите си чрез създаване на мрежи и  провеждане на неформални 

обучения чрез поредица от дейности като готвене, бродиране, шиене, споделяне на житейски 

истории.  До голяма степен проектът ще разчита на доброволци.  Жени, притежаващи 

необходимите качества, ще бъдат привлечени като доброволци, за да служат за пример на 

участниците.  

В рамките на проекта ще бъдат проведени 6 партньорски срещи – по една във всяка държава. В 

центъра им ще бъде поставен  междукултурният диалог и изработването на общи продукти.  Всяка 

партньорска среща ще бъде съпътствана от културно събитие, на което ще бъдат представяни 

резултатите от клубните вечери.  Дейностите (готвене, бродиране, шиене, създаване на книга за 

готвене) ще се провеждат на местно ниво като част от клубните вечери, организирани във всяка от 

партньорските държави. На заключителна среща в края на проекта ще бъдат представени общите 

резултати от  клубните вечери.  

Дейности по проекта: 

Създаване на интернет страница на проекта. 

Издаване на книга за занаяти и готварсто. 

Издание за кулинария и култура. 

Създаване на завивка, показваща истории от културите на участниците. 

Провеждане на международни културни събития в Испания, България, Германия, Турция, 
Обединеното кралство и Дания.  

/Повече информация/ 

http://namcb-org.bg/images/SEMINARI/WICAN.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 


