
Този проект има за цел да обучава обучители 
и да предостави на лидерите в изолирани и 
селските райони умения и знания за справяне с 
ниското икономическо развитие и липса на 
инициативи в тези области; Да предостави добри 
практики в партньорските страни, за да се 
научат как да развиват икономически дейности 
и да ги поддържат по отношение на екология, 
финанси и други ресурси.

Овластяване и насърчаване на жените в 
селските райони да предприемат действия 
за развитието на кариерата си и да 
започнат собствен бизнес;

Насърчаване на развитието на селските 
райони, иновациите и социалното 
предприемачество в селските райони;

Оборудване на целевата група с умения и 
знания за устойчиви практики, развитие на 
устойчиви екосистеми и създаване на 
бизнес;

Увеличаване на възможностите за  местен, 
регионален, национален и международен 
икономически растеж и сътрудничество;

Насърчаване на ценностите на ЕС, активно, 
гражданство и обмен на знания. 

ЦЕЛИ
Учебни, обучителни и образователни 
дейности

Целта на обучението е да се предостави на 
участниците иновативен подход за 
развитието на селската икономика и да 
предаде добри практики в местните 
общности в участващите страни , чрез 
придобиване на  алтернативни модели за 
знания, ключови умения и инструменти, 
свързани със селската икономика за 
подкрепата на маргинализирани жени, 
живеещи в селските райони.

Събития за разпространение на 
информация

Те са организирани от партньорите във 
всяка от техните страни, за да се представи 
опитът от обучителните курсове и да се 
предадат знания.

ДЕЙНОСТИ
Обучители на възрастни и лидери

Тъй като се очаква от тях да водят, 
вдъхновяват и предоставят висококачествено 
образование за възрастни, дейностите са 
насочени към обучение и подготовка чрез 
иновативни подходи, придобити чрез обмен на 
знания и иновативни практики от партньори и 
заинтересовани страни. Свързването, 
обменът и работата в мрежа са ключови за 
сектора на развитието на селските райони

Персонал на организации за учене през 
целия живот

Това ще повиши осведомеността на тази 
целева група в етични и организационни 
аспекти и изисквания на образованието за 
възрастни в селските райони с най -добри 
практики на организациите от консорциума, 
както и предоставяне на практическо 
приложение на тези знания.

Възрастните обучаеми

Проектът ще насърчава дигиталното 
образование за възрастни сред тези, които 
нямат основни умения, с ниска квалификация 
са или други групи в неравностойно 
положение, които могат да се възползват от 
тези възможности чрез множество събития, 
за да покажат иновативна практика в 
образованието за възрастни и да започнат 
прилагането на  разработените резултати от 
проекта.

ЦЕЛЕВА ГРУПА



Повече информация:

Консорциумът

Координатор
Gabriella Baráth
gbarath@kdriu.hu
+36 20 917 2741

Партньор
Linas Staršelskis
linas@efektasgroup.com
+370 636 22116

Партньор
Anna Lalkovska 
alalkovska@balkanagency.org
+359 888 444 390

Партньор
Arturo J. González Ascaso 
contact@innetica.org
+34 876 453 294

Партньор
Margherita Angelucci 
margherita.angelucci@promi 
mpresa.it +39 388 775 3400

Партньор
Cemile Dogan 
cemiledogan370@gmail.com
+90 5057 714060

Вижте нашите 
препоръки в:

https://ew4rd-erasmusplus.eu/
recommendations/
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