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ПРОГРАМА
НА СЕМИНАР НА ТЕМА:

„ПИСАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ОТ ДОНОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ”

ВРЕМЕ:
12 И 13 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА
МЯСТО:
С. ГУРГУЛЯТ, ОБЛАСТ СОФИЯ
ОРГАНИЗАТОР:
РЕКИЦ “ЧИТАЛИЩА” ПЕРНИК
СЪОРГАНИЗАТОР:
ОБЩИНА ПЕРНИК
ЛЕКТОРИ:
ЕКИП ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА МАРИЯ ГОНЧЕВА

12 декември 2011 г. , понеделник
09:00 – 09:30 часа

Добре дошли в с. Гургулят!

Преди да започнем с писането на проекти:
идентификация на донорски организации;
начини за набиране на информация за текущи
09:30 – 11:00 часа
финансиращи програми; комуникация с
представители на донорски организации;
критерии за оценка на предложение за проект

11:00 – 11:15 часа

Кафе-пауза

Въведение в писането на проекти: Анализ на
ситуацията. Основна цел и конкретни цели на
11:15 – 13:00 часа проекта. Целеви групи и заинтересовани
страни. Подходи и дейности. Управление на
ресурси
13:00 – 14:00 часа

Обедна почивка

Основни елементи на „пирамидата” на
проекта: заглавие, изпълнително резюме,
14:00 – 15:30 часа общо описание на проекта, логическа
матрица, детайлно описание на програмните
дейности, таблица на дейностите
15:30 – 15:45 часа

Кафе-пауза

Основни елементи на „пирамидата” на
проекта: бюджет - златни правила на добрия
15:45 – 17:00 часа
бюджет, структура на бюджета и бюджетни
пера
17:00 – 17:30 часа Въпроси и отговори

13 декември 2011 г. , вторник
09:30 – 10:15 часа

Презентация на примери за успешен проект

10:15 – 10:30 часа

Кафе-пауза

Проектът “от плът и кръв”, с присъщите му
плюсове и минуси: селективно изчитане на
10:30 – 12:00 часа

реални проекти, подадени пред донорски
организации и дискусия върху техните силни
и слаби страни

12:00 – 13:00 часа

Обедна почивка

13:00 – 14:30 часа

Как да подобрим нашия проект в детайли и
като общо звучене: работа на групата върху
елемент на проект; коментари върху
нанесените подобрения

14:30 – 14:45 часа

Кафе-пауза

14:45 – 16:00 часа

Добър или лош е твоят собствен проект и
защо: индивидуални консултации на проекти
на участниците

16:00 – 16:30 часа

Закриване на обучението

Обучителен семинар

„ПИСАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДОНОРСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ”

Семинарът предлага поглед „от кухнята” върху процеса на подготовка и написване на
проектно предложение с потенциал да бъде оценено високо и одобрено за финансиране
от донорска програма. Фокус на двудневния курс е стегнатото и синтезирано излагане
на максимум практико-приложна информация за минимум учебно време. Акцентът е
върху конкретни стъпки, насоки и препоръки за по-добро справяне с процедурата за
кандидатстване по конкурси за проекти; с избора на подходяща тема, идея и програмни
дейности за съответния тип проект; с „архитектурата” на проектното предложение и с
важни детайли при попълването на формулярите, бюджета и съпътстващите документи.
Завършилите семинара се очаква да имат ясна представа за това какво е необходимо да
направят, за да максимизират шансовете си за спечелване на проект, и капацитет да го
реализират практически.
Цели на обучението:
Да запознае участниците с необходимия набор от знания и умения за
самостоятелното разработване на успешен проект;
Да представи теоретичната и технологична рамка на дейността подготовка,
разработване и представяне на проект пред донор;
Да подплати информацията с практически занимания върху реално подадени
проекти пред донорски организации;
Да осигури възможност за консултиране на проектопредложения, подготвени от
участниците.
Инструментариум на обучението:
Информиране за функциониращи донорски програми и начини за контакт с тях;
Лекции върху основните елементи на проекта;
Презентация на пример за успешен проект;
Изчитане на предложения за проекти и дискутиране на техните силни и слаби
страни;
Работа върху всеки отделен елемент на проекта;
За кого е предназначено обучението:
Обучението е подходящо за управленски, планиращи и изпълнителски екипи на
правителствени, неправителствени и бизнес организации, за кадри в областта на
образованието, дейци на изкуството и културата, общински администрации,
консултанти, мениджъри на проекти, административен персонал, както и за всички,
които биха искали да придобият сръчности за структуриране на информация по зададен
модел.

