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въведение

 Помагалото по социални иновации за придобиването на 
дигитални умения от работещите  в малки и средни пред-
приятия и изграждане на широки местни партньорства, 
обединени около обществената библиотека е резултат от 
дейност 6 „изграждане на 3 партньорски мрежи на мест-
но ниво за придобиване на дигитални умения от заетите 
в мсП от областите Пловдив, смолян и стара Загора” по 
проект „дигитални умения за мсП в България”.

 Целта на тази дейност беше да се изгради благоприятна об-
ществена среда в трите области, която да стимулира непре-
къснатото иницииране и устойчиво развитие на нови идеи, 
социални иновации, дейности и услуги, благоприятстващи 
придобиването на съвременни дигитални компетентности от 
все повече заети в МСП.

 Опитът на държавите в ЕС, включително и на България по-
казва, че социалните иновации и новите политики, както на 
национално, и особено на местно ниво, са най-успешни, най-
трайни и полезни за най-голям брой от целевите си групи, 
когато се основават на възможно най-широки партньорства, 
включващи максимален брой и вид заинтересовани страни.

 Помагалото по социални иновации не се опитва да изброи 
всички съществуващи практики и модели на сътрудничество 
между обществените библиотеки и партньорски организа-
ции, а да покаже примери от този пилотен проект за успешно 
взаимодействие в сферата на услуги за представителите на 
малък и среден бизнес и да даде практични идеи за създа-
ването на нови партньорства. Това е нова целева група за 
обществените библиотеки и постигнатото сътрудничество в 
рамките на проекта ще бъде от полза за останалите библио-
теки в страната, ЦПО, МСП и други заинтересовани страни. В 
готовите рецепти са подбрани различни примери за социал-
ни иновации от партньорски организации на ФГББ.
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 Помагалото може да се използва от всички регионални, 
общински и читалищни библиотеки, които имат желание да 
се превърнат в центрове на местната общност и да участват 
в решаване на проблеми от местен и регионален характер. 
То, също така, може успешно да се ползва и от представите-
лите на заинтересованите страни, които активно участваха в 
реализирането на проекта и от нови такива, които в бъдеще 
ще открият възможностите на обществените библиотеки.

 Помагалото  се разпространява безплатно в печатен вари-
ант сред заинтересованите страни и в  електронен формат е 
публикувано на уеб-страниците на Фондация „Глобални биб-
лиотеки - България” и Съюз „Произведено в България”.

 Чрез него се стремим да изпълним и втората голяма цел на 
проекта - да направим постигнатото достъпно до останали-
те библиотеки в мрежата и да изградим алгоритъм, по който 
промяната и модернизацията да продължи в национален ма-
щаб. Участниците в проекта дадоха своя принос за неговото 
структуриране, пречупвайки натрупаните знания и опит през 
своята гледна точка. Надяваме се помагалото да бъде полез-
но, а всеки който го разгърне да намери нова идея или прос-
то нов начин за осъществяване на своите идеи.

За ПроекТа 

 Проект „дигитални умения за малките и средни предпри-
ятия в България“ се изпълнява от Фондация Глобални биб-
лиотеки – България (ФГББ) в партньорство със Сдружение 
„Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ 
и Латвийската асоциация за информационни и комуникаци-
онни технологии. Проектът се реализира в тясно сътрудни-
чество и с регионалните библиотеки в областите Пловдив, 
Смолян и Стара Загора.

 Той е финансиран по процедура „Транснационални и ду-
навски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социа-
лен фонд.
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 основна цел на проекта е да оптимизира прилагането на 
концепцията за „устойчива заетост” при управлението на 
малките и средни предприятия в различните сфери на иконо-
миката в страната, чрез иновативен образователен модел за 
придобиване на цифрови компетентности, основан на равен 
достъп на заетите до гъвкави процеси за неформално учене, 
предоставян чрез широката мрежа на обществените библио-
теки.

специфични цели на проекта:

 n Да се изградят устойчиви транснационални партньор-
ства между заинтересовани страни от Латвия и Бълга-
рия чрез трансфер на иновативни практики;

 n Да се адаптира иновативен образователен модел в об-
ластите Пловдив, Смолян и Стара Загора чрез регио-
налните библиотеки за придобиване на цифрова компе-
тентност на служителите в МСП;

 n Да се подобрят перспективите за устойчива заетост на 
30 заети лица от МСП в областите Пловдив, Смолян и 
Стара Загора, чрез придобиване на съвременни диги-
тални компетентности;

 n Да се развият обществените библиотеки като център за 
цифрово включване на служителите на МСП.

основни резултати:

 n Адаптиран е иновативен образователен модел за придо-
биване на дигитални компетентности от заетите в МСП. 
Разработено е онлайн съдържание по четири модула за 
дигитални компетенции, с три нива на сложност, базира-
но на Moodle платформата. 30 представители на местни 
обучителни организации/НПО и библиотеки бяха обу-
чени за обучители по 4 модула.

 n В регионалните библиотеки в областите Пловдив, Смо-
лян и Стара Загора се осъществиха пилотни обучения 
по четири модула на 35 заети лица от МСП за придоби-
ване на съвременни дигитални компетентности.
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 n 30 представители на заинтересованите страни преми-
наха обучения по социални иновации.

 n Изградени 3 местни партньорски мрежи на заинтересо-
вани страни (малкия и среден бизнес, НПО, държавни-
те и общински власти) в областите Пловдив, Смолян и 
Стара Загора за развитие на социални иновации, насо-
чени към придобиване на дигитални компетентности от 
заетите в МСП. 

 n Обществената библиотека  се разви като център за дос-
тъп до дигитални технологии, самостоятелно учене и не-
формално обучение на заетите в МСП. 

За ПарТньориТе:

 Фондация „глобални библиотеки-България“ е учредена 
през 2013 г. като неправителствена организация в общест-
вена полза. Тя е правоприемник на целите и резултатите на 
Програма „Глобални библиотеки - България“, изпълнявана в 
България в периода 2009-2013 г., след предоставено финан-
сиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ - САЩ. Мисията 
на Фондацията е да подпомага приобщаването на български-
те граждани към глобалното информационно общество, да 
повишава качеството им на живот и да насърчава граждан-
ското участие. 

 Като идентифицира съвременните тенденции на развитие, 
Фондацията подпомага библиотеките да продължават да бъ-
дат иновативни и адаптивни към новите изисквания и да уве-
личават своето социално въздействие.

 Фондация „Глобални библиотеки – България” работи в 
партньорство с 960 обществени библиотеки /регионални, 
общински и читалищни/, покриващи 260 общини в страна-
та, които в много случаи са единственото място за достъп до 
интернет, информационни ресурси и услуги за населението. 
Това ни прави изключително отговорни към нашата мисия в 
осигуряването на добри условия за личностното развитие, 
работна и жизнена среда, която води до повишаване качест-
вото на живот. В рамките на Програма „Глобални библиотеки 
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- България” са обучени 3789 библиотекари в различни на-
правления и 43 898 граждани по компютърна грамотност.

обучителният капацитет на Фондацията включва: 
n 39 учебни бази в цялата страна 
n обучителна платформа 
n квалифицирани обучители в различни направления

 сдружение “Произведено в България - съюз на малкия 
и среден бизнес” Сдружението “Произведено в България - 
съюз на малкия и среден бизнес” обединява 492 индивидуал-
ни членове (МСП) и 10 колективни членове – браншови орга-
низации, които отделно имат още 900 членове. 

Подобряването на работната среда и конкурентноспособност-
та на производителите на стоки и услуги в Република Бълга-
рия са сред основните цели на Произведено в България.

 В качеството си на член на АИКБ, Сдружението “Произве-
дено в България - съюз на малкия и среден бизнес” участва в 
Националния съвет по тристранно сътрудничество към вице-
премиера. 

 Съюзът разпространява информация сред членовете си за 
търговски изложения в страната и чужбина и участва в ор-
ганизирането в България и чужбина на двустранни срещи на 
българския бизнес с представители на международния биз-
нес. Организира  конференции, информационни и обучител-
ни семинара. 

 

латвийска асоциация за информационни и комуникационни 
технологии /ликТа/

 ЛИКТА е неправителствена организация, в която членуват 
над 100 организации от ИКТ индустрията, изследователските 
и образователните институции, индивидуални членове (ИКТ 
специалисти) и други асоциации. Тя участва активно в кон-
ференции, семинари и срещи за обмяна на опит, иновативни 
практики и ноу-хау.

 ЛИКТА и ФГББ членуват в All Digital, водеща паневропейска 
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асоциация със седалище в Брюксел, представляваща органи-
зации-членове от Европа, които работят с 25 000 центрове 
за цифрови компетенции. Дейността й е фокусирана върху 
подкрепата на европейските граждани, които имат недоста-
тъчно ниво на цифрови умения, което най-често означава, че 
имат по-малко шансове да намерят работа, да използват он-
лайн услуги, да имат по-добро качество на живот, да бъдат 
включени в днешното общество.

 Проектът, които има пряко отношение към създаденото 
партньорство в рамките на проекта е  “икТ обучения за мал-
ки и микро предприятия за повишаване на конкурентоспо-
собността и продуктивността” (www.mmu.lv), иницииран от 
Министерство на икономиката на Латвия, 80 % финансиране 
от ЕСФ в размер на 1.95 млн. евро, 01.2013 - 12.2015 г., с во-
дещ партньор ЛИКТА. Представители на 1446 МСП от различ-
ни сектори на индустрията в повече от 20 различни региони 
на Латвия са преминали 6784 обучения. Проведено финално 
проучване за оценка и въздействие на постигнатите резулта-
ти показват:

 -  94 % позитивно въздействие върху производителността  
 на заетите лица;

 -  71,9 % позитивно въздействие върху растежа на МСП;

 - 60,1 % позитивно въздействие върху конкурентоспосо 
 бността на МСП;

 Развити широки партньорства на национално и регионал-
но ниво с централна, местна власт, НПО, бизнес, университе-
ти, библиотеки и други структури. 

 Проектът е във втора фаза на изпълнение 2016-2020 с бю-
джет над 2 мил. евро. За разлика от първият етап, който е 
финансиран на 100% от проекта, сега се изисква МСП да оси-
гуряват 30% от средствата за обученията.

Изключителен принос за успешното реализиране на инова-
тивните практики, резултат от този проект имат:

 народна библиотека „иван вазов” гр. Пловдив

 регионална библиотека „Захарий княжески”, гр. стара  
 Загора

 регионална библиотека „никола вранчев” гр. смолян
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иновации

 Има много различни дефиниции за понятието и термина 
иновация, като подобрение, нововъведение, изобретение, 
създаване на нова добавена стойност, усъвършенстване на 
продукт, услуга или процес. Терминът иновация произлиза от 
латинското „novatio“, и преведен дословно „Innovatio” озна-
чава „по посока на изменението“. Крайният резултат от про-
цеса на „изменението”, което обикновено се разбира като 
„нововъведение” и „подобрение” е създаване на нов продукт, 
услуга, процес или форма на организация.

 Иновациите се определят по различен начин в развити-
те страни и в развиващите се страни? Иновациите се оп-
ределят по различен начин в предприятия, в организации с 
нестопанска цел, в държавно подкрепени институции като 
библиотеките?

 Модерната обществената библиотека е силно потребител-
ски ориентирана. Тя предоставя възможности на отделните 
индивиди и на обществото да получават достъп до ресур-
си, с които да открият, усвоят или създадат нови знания, а 
също така и да създадат свое собствено обучение и знания. 
За постигането на тези идеи библиотеките се превръщат в 
платформи – бази с услуги, данни и инструменти. Платфор-
мата позволява и гарантира съхранение и обмен на знания. 
Така библиотеката експлоатира своите активи – съдържание, 
човешки капитал и експертиза и създава общностен диалог, 
чрез който се натрупва нов експертен опит и се създава со-
циално познание.

Днес иновациите в библиотеките условно можем да отнесем 
в четири основни групи: 

 n иновации в идеята /концепция/: програми или услуги, 
които са нови за библиотеки; те могат да включват про-
грами или услуги, адаптирани от други организации;

 n иновации в достъп: програми или услуги, които правят 
по-лесно за хората да получат това, което искат от биб-
лиотеката;
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 n иновации в приложението: програми или услуги, които 
са били модифициране, за да се обслужат конкретни ау-
дитории или да служат на по-ограничена цел;

 n иновациите във визията: Уникални програми, услуги 
или проекти, които имат потенциала да предефинират 
обществените библиотеки, когато (и ако) те се прилагат 
успешно.

социални иновации

 Какво е социална иновация?

 Социалните иновации могат да бъдат определени като 
разработване и прилагане на нови идеи  (продукти, услуги и 
модели) за посрещане на социалните нужди и създаване на 
нови социални отношения или сътрудничество. Те предста-
вляват нови отговори на неотложните социални изисквания, 
които засягат процеса на социалните взаимодействия. Те са 
насочени към подобряване на човешкото благосъстояние. 
Социалните иновации са иновации, които са социални както 
в техните цели, така и в техните средства. Това са иновации, 
които не само са полезни за обществото, но и увеличават 
способността на хората да действат.

 Те разчитат на изобретателността на гражданите, органи-
зациите на гражданското общество, местните общности, биз-
неса, и държавните служители и услугите. Те са възможност 
както за публичния сектор, така и за пазарите, така че проду-
ктите и услугите да задоволят по-добре индивидуалните, но 
и колективни стремежи.

 Социалните иновации описват целия процес, чрез който се 
разработват нови отговори на социалните нужди, за да се по-
стигнат по-добри социални резултати. Този процес се състои 
от четири основни елемента:

 n идентифициране на нови /неудовлетворени/ социал-
ни потребности. разработване на идеи за решения;

 n разработване на прототипи  и пилотиране на социални-
те иновации: разработване на нови решения в отговор 
на тези социални нужди;
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 n изпълнение/импрегниране на социалните иновации и 
оценка на ефективността на нови решения за посре-
щане на социалните нужди;

 n разширяване на ефективните социални иновации.

ТрансФер на социални иновации

 В рамките на проект „Дигитални умения за МСП в Бълга-
рия” бяха идентифицирани две основни социални иновации, 
които партньорите от LIKTA успешно са развили и приложили 
в Латвия, които бяха трансферирани и адаптирани от ФГББ и 
останалите български партньорите по проекта: 

І. социална иновация: Иновативен образователен модел 
за придобиване на дигитални компетентности от заетите в 
МСП. Той предоставя гъвкави процеси на неформално учене. 
Характеризира със следните иновативни практики:

1. смесен (blended) обучителен подход. основава се на съ-
четаването на три основни подхода за преподаване и при-
добиване на дигитални умения: 

 1.1. Лице в лице (f2f).

 1.2. Е-курсове, т.е. онлайн обучителни модули по различ-
ни теми.

 1.3. Практическо приложение на придобитите теоретич-
ни знания.

2. адапатиране на учебните програми в съответствие със 
специфичните нужди на различните мсП и индивидуални 
познания на отделните заети лица:

 2.1. Различни учебни програми, пригодени за различни биз-
нес процеси и икономически сектори.

 2.2. 3 нива за усвояване на дигитални компетентности във 
всяка учебна програма.

3. онлайн автоматизирани инструменти за оценка на:

 3.1. “Е-готовност” на МСП. Показва степента на навлизане 
на съвременните дигитални технологии и ефективността на 
тяхното използване в съответното предприятие.
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 3.2. Индивидуалните дигитални умения на заетите преди и 
след участие в обучението. 

4. онлайн система за кандидатстване, комуникация и адми-
нистриране (www.mmu.lv).

ІІ. социална иновация: Изграждане на широки партньор-
ства на национално и на регионално ниво, включващи 
всички видове заинтересовани страни от придобиването 
на дигитални компетентности от заетите в МСП в Латвия. Тази 
социална иновация се характеризира със следните добри 
практики:

1. съвместно разработване на учебните материали от пред-
ставители на различни заинтересовани страни, като НПО, 
бизнес, университети. Например: LIKTA, Латвийска търгов-
ско-промишлена палата, Латвийския университет, Microsoft, 
Lattelecom, Tilde, Swedbank Latvia и други.

2. Партньорство с обществените библиотеки, общините и 
други местни структури за организиране и реализиране на 
обучителните програми за заетите в МСП в различните реги-
они на Латвия. Тези форми на партньорство осигуряват ра-
вен достъп до обучение за заетите лица в МСП:

 2.1. развитие на широки местни партньорства и работа в 
мрежа на различни регионални и местни НПО, обществени 
библиотеки, общини, образователни институции и бизнес за 
провеждане на информационни кампании, популяризиращи 
възможностите за гъвкави и достъпни форми на неформално 
обучение за заети лица, за привличане в обучение и за орга-
низиране на образователните дейности;

 2.2. осигуряване на подходяща инфраструктура, менто-
ри и обучители за реализиране на практически упражнения, 
срещи и дискусии. 

 Това позволява сформиране на групи от заетите лица, ко-
ито се събират за да учат заедно. Те имат за цел практиче-
ско приложение на усвоените теоретични знания от онлайн 
обучителната платформа. В много от случаите тези групи 
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работят в обществените библиотеки. В тяхната работата се 
прилага метода “учене чрез правене”. Също така се орга-
низират дискусии между заетите по казуси от практиката 
на МСП. По този начин се създава благоприятна и достъпна 
среда, в която заетите споделят въпроси, проблеми, добри 
практики, обменят опит и намират съвместно решения. При-
добиват самоувереност и изграждат реални практически 
дигитални компетентности. 

адаптиране на иновативните практики за нуждите на 
мсП в България

иновативен образователен модел

1. смесен подход на обучение.

 Фондация “Глобални библиотеки - България” има добър опит 
в провеждането на обучения за придобиване на базови ИКТ 
умения от типа “лице в лице”. 

 От 2011 г. има създаден интернет портал, основан на Moodle 
платформа (http://edu.glbulgaria.bg). Към момента в него  са 
качени писмените учебни материали по основните модули за 
придобиване на базови ИКТ умения. Обучителната платформа 
се ползва от библиотечни служители от мрежата на ФГББ.

 в рамките на проекта обучителния портал на ФгББ беше 
надграден значително. интегрираха се възможностите за 
онлайн провеждане на част от теоретичната част от обуче-
нията. За първи път новите онлайн учебни модули са ори-
ентирани към изцяло нова целева група: заетите в МСП.

2. адапатиране на учебните програми в съответствие със 
специфичните нужди на различните мсП и индивидуални 
познания на отделните заети лица.

 В рамките на проекта бяха адаптирани учебна програма с 
включени четири модула с 3 нива за усвояване на дигитални 
компетентности по:

 2.1. Дигитален маркетинг.

 2.2. Услуги в облак за МСП.
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 2.3. Защита и поверителност на данните.

 2.4. Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество.

Те бяха адаптирани за нуждите на заетите в МСП от области-
те Пловдив, Смолян и Стара Загора.

3. вградени са онлайн автоматизирани инструменти за оцен-
ка са интегрирани напълно в обучителната платформа на 
ФгББ.

4. работи онлайн система за записване, комуникация и ад-
министриране.

5. Учебните програми и материали са разработени в в сътруд-
ничество с по-широк кръг от заинтересовани страни.

 В процеса на адаптиране на учебните програми и материа-
ли, освен партньорите по проекта,  се включиха обществени-
те библиотеки, както и самите целеви групи - заетите в МСП.  

6. Поставена е основа за сътрудничество на партньорите по 
проекта с регионалните библиотеки, образователни инсти-
туции и бизнеса за организиране на индивидуални и групо-
ви практически занимания на заетите в мсП чрез: 

 - свободен достъп до подходящи пространства, инфор-
мационни ресурси и технологии в обществените биб-
лиотеки;

 - осигуряване на говорители за срещи и дискусии, мен-
тори и обучители за провеждане на практически зани-
мания и учене чрез правене.

Проектът подобрява транснационалното сътрудни-
чество между две страни-членки на ЕС за решаване на 
общи проблеми и изграждане на специфични умения за 
партньорство по отношение на равните възможности 
на заетите в МСП за учене през целия живот, и подо-
бряване на тяхната конкурентоспособност на пазара на 
труда. (Инвестиционен приоритет 6 към Те матична цел 
10 на ОП РЧР2014 - 2020)
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 С въведените иновативни практики се подобри равния дос-
тъп до възможностите за учене през целия живот на заетите в 
МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора, чрез:

 - адаптиране на модерна учебна програма за придобива-
не на съвременни дигитални компетентности от заетите в 
МСП;

 - въвеждане на съвременни форми на неформално обу-
чение, с гъвкави процеси на учене. Смесеният подход на 
обучение - с присъствено и неприсъствено участие в обу-
чението, групово и индивидуално учене, учене чрез пра-
вене, автоматизирани процеси на оценка на входно и из-
ходно ниво на дигитални компетенции;

 - безплатен достъп до ресурсите на обществените библи-
отеки за провеждане на практически обучения и занима-
ния - индивидуално или в група.

 В резултат на проекта заетите в МСП от областите Плов-
див, Смолян и Стара Загора:

 - Имат подобрен достъп до гъвкави процеси за учене през 
целия живот;

 - Повиши се % на заетите, които участват в достъпни фор-
ми на неформално обучение и самостоятелно учене; 

 - Усвоени са съвременни дигитални компетенции.

 С адапртирането на тази социална иновация се целеше да 
се изградят широки местни партньорства в трите области, обе-
динени около обществените библиотеки, които да се развият 
като основен център за предоставяне на достъпни и гъвкави 
форми на неформално учене за придобиване на дигитални 
компетентности от заетите в МСП. 

 Тези условия включват нови технологии, вериги за достав-
ки, институционални форми, умения, регулаторни и фискални 
рамки. Системните иновации обикновено включват промени 
в публичния сектор, частния сектор, икономиката на безвъз-
мездните средства и сектора на домакинствата и отнемат 
дълги периоди от време.
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Партньорски мрежи за цифрови умения в мсП в латвия

 Идеята за двата проекта за дигитални умения в малките 
и средни предприятия в Латвия е резултат от работата на 
Латвийската дигитална коалиция, създадена през 2013 г., на 
която участват министерства, неправителствени организа-
ции, учебни центрове и софтуерни компании с цел повиша-
ване дигиталните умения на общността като цяло. Част от 
заинтересованите страни са:

 Министерството на околната среда и регионалното раз-
витие, Министерството на икономката, Министерство на фи-
нансите, Министерството на науката и образованието, дори 
Министерство на отбраната поради отдела Кибер сигурност 
(както и националната банка), ЛИКТА, Търговски камара, 
обединения на бизнеса, браншови асоциации, Център за кул-
турни и информационни системи, Майкрософт Латвия, Хю-
лет Пакард, национални телекоми, софтуерни фирми, Библи-
отечна мрежа на Латвия (с над 860 библиотеки). Във връзка 
с нуждите на този проект през 2017 г. година коалицията се 
разширява с включване на нови партньори, някои на меж-
дународно ниво и медии, Камарата на нотариусите в Латвия, 
лекарски организации.

С подписването на Меморандум правителството, неправител-
ствените организации и предприемачите се споразумяват да 
си сътрудничат в четири основни области:

 n Обучение по ИКТ за нуждите на пазара на труда;

 n Участието на младите хора в ИКТ;

 n Модерен и интерактивен процес на обучение;

 n Разясняване на широката общественост за значението 
на цифровата грамотност.

 Учебните програми в рамките на латвийския проект са раз-
работени от ЛИКТА, латвийската търговско-промишлена ка-
мара, Университетът в Рига, и компании от ИТ сектора – Май-
крософт, Латетеком, RIX Technologies, Тilde /тяхна социална 
мрежа, преди масовото навлизане на Facebook/, Swedbank 
Latvia (вкл. на национално, регионално и местно ниво). 
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 При разработване на учебните програми са ползвани ус-
лугите на квалифицирани университетски преподаватели, 
представители на Майкрософт, опитни обучители по различ-
ни проекти и програми, както и обучителите по Програма 
Глобални библиотеки. 

 Учебните програми са разработени по модули и в съответ-
ствие с изискванията на бранша, за който са предназначени, 
на база експертно мнение на негови представители.

Партньорства за реализиране на учебни програми за ци-
фрови умения. 

 Стабилна основа на системата за обучение на представите-
ли на МСП в Латвия е действаща партньорска мрежа. В цяла-
та страна има изградени обучителни центрове (в обществе-
ните библиотеки, центрове на ЛИКТА, в общински центрове 
за учене през целия живот, в центрове на други обучителни 
организации), които имат свои интернет страници, Фейсбук 
профили, имейли и т. н. 

 Във всеки център, най-много от които са в библиотеки в 
страната, има достатъчно информация за възможностите за 
обучение и предлаганите курсове. 

 Освен предоставяне на информация, в тези центрове се 
извършва и присъственото обучение. Това е възможно благо-
дарение на многото подготвени обучители в цялата страна. 

 Разбира се, обученията по региони са възможни поради 
положителното и подкрепящо отношение на местната власт 
– партньор на регионално ниво и на създадената по Програма 
Глобални библиотеки в Латвия материална база. В обществе-
ните библиотеки има изградени обучителни центрове, които 
разполагат и с мобилни лаборатории.

 Сключен е меморандум със заинтересованите страни по 
проекта –  регионални институции, НПО, обществени органи-
зации, обучителни центрове, библиотеки и фондации на ре-
гионално и местно ниво. Всяка заинтересована страна поема  
ангажимент към проекта според дейностите и възможностите 
си – примерно с извършване на обученията, с логистиката на 
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обученията, с предварителни проучвания за необходимостта 
за провеждане и др.

 Обученията се извършават от 2 обучителни организации в 
Латвия. Двете основни обучителни организации са подкрепя-
ни от регионални обучителни партньори. 

 Всички партниращи организации имат ангажимент да по-
пуляризират възможностите за обучение, разпространяват 
информация и материали, предоставени от ЛИКТА. 

 LIKTA управлява, администрира, оценява и популяризира 
проекта.

как се реализира тази иновация в България? 

 На базата на опитът на партньорите от ЛИКТА бяха иденти-
фицирани заинтересованите страни и си проведоха анкетни 
проучвания и фокус групи.

 Изготвен беше анализ на заинтересованите страни в об-
ластите Пловдив, Стара Загора и Смолян и бяха разработени 
примерни стратегии за трите области за изграждане на парт-
ньорски мрежи.

 Предложените цели и действията за тяхното постигане към 
отделните заинтересовани страни на ниво община и област са 
примерни и са изведени на базата на изготвеният анализ.  

стратегия за изграждане на партньорска мрежа

 В помагалото предлагаме примерна стратегия  за изграж-
дане на партньорска мрежа на заинтересованите страни на 
база на основните препоръки за всяка група на идентифици-
раните заинтересовани страни, която може да се приложи с 
отделни нейни аспекти във всяка една община или област в 
страната.

Принципи на изграждане на мрежа за сътрудничество на 
областно ниво 

Принципите, при които да се осъществи ефективното включ-
ване на заинтересованите страни в мрежа за сътрудничест-
во, която да стимулира непрекъснатото иницииране и устой-
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чиво развитие на нови идеи, социални иновации, дейности 
и услу ги, благоприятстващи придобиването на съвременни 
дигитал ни компетентности от все повече заети в МСП, са: 

Партньорство и равнопоставеност между участниците 

Следва да се спази представителното участие на всички за-
интересовани страни и в рамките на всяка заинтересова на 
страна да бъдат взети предвид както представителите с пози-
тивно, така и представителите с пасивно или негативно отно-
шение към дейностите по Проекта. 

ефективност 

За да бъде ефективен, консултативният процес трябва да за-
почне на възможно най-ранен етап. Заинтересованите страни 
следва да бъдат включени в разработването на мемо рандума 
за сътрудничество и в изработването на договорни те условия, 
които да регламентират отношенията между, ан гажиментите 
и правата на заинтересованите страни на етап, на който ре-
ално могат да окажат влияние върху формулира нето на визи-
ята и целите за развитие. 

Бъдещите планове за развитие следва да бъдат изготвени в 
консултация и да отчитат препоръките на заинтересованите 
страни, включени в партньорската мрежа. 

откритост и отчетност 

Резултатите от консултативния процес и предложените дей-
ности в стратегията – подписан многостранен меморан дум за 
сътрудничество, изградена мрежа за подкрепа на Про екта – 
трябва да са публично достъпни както за тези, които са ди-
ректно включени, така и за широката общественост. 

достъп до информация 

Всички заинтересовани страни, както и широката общест-
веност, следва надлежно да бъдат информирани по всички 
въпроси, свързани с развитието на Проекта. 

След анализа на заинтересованите страни, проведените обу-
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чения по социални иновации беше изработен Многостра нен 
меморандуми за сътрудничество, които бе представен на тези 
срещи и бе подписан от представители на заинтересо вани 
страни във всяка от трите области.

стратегия за изграждане на местна партньорска мрежа

местна власт

Цел 1: Постигане на по-голяма ангажираност на местната 
власт от провеждането на социални иновации и подобря-
ването на достъпа на заетите да учене през целия живот 
и повишаването на дигиталните им компетентности.

Форми: информационни кампании и разпространение на ин-
формационни материали, работни срещи 

Дейности:

 1. Организиране на самостоятелни информационни кампа-
ния или в рамките на сходни събития свързани с учене 
през целия живот 

 2. Работни срещи с ресорни представители на местната 
власт.

Цел 2: Повишаване на капацитета на представители на 
местната власт в областта за иницииране, разрабо-
тване и въвеждане на социални иновации, които подо-
бряват достъпа на заетите в МСП до учене през целия 
живот, с акцент върху придобиването на дигитални 
компетентности.

Форми: обучения за партньори, информационни материали, 
работни срещи 

Дейности:

 1. Еднодневни обучения по развитие на социални инова-
ции в сферата на учене през целия живот.

 2. Работни срещи с ресорни представители на местната 
власт.
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Цел 3: Създаване на по-добри условия за превръщането на 
обществените библиотеки в устойчив център за придоби-
ване на дигитални компетентности от заетите в МСП.

Форми: подписване на официален документ, меморандум за 
развитие на партньорство, с конкретни ангажименти на мест-
ната власт

Дейности:

 1. Съвместно идентифициране на възможните ангажимен-
ти на местната власт, например:   осигуряване   на   ново   
ИКТ   оборудване   за   библиотеките,   предоставящи ди-
гитални обучения по Проекта, поемане на разходите за 
интернет свързаност на съответните библиотеки; включ-
ване на библиотеките като бенефициер по програми за 
учене през целия живот и др.

 2. Подписване на официален меморандум за развитие на 
партньорство.

 3. Консултации с представители на местната власт по 
следващи проектни предложения, целящи осигуряване 
на продължение на Проекта.

обучителни организации

 Както става ясно от анализа на заинтересованите страни, 
обучителните организации и в трите области изпитавт оп-
ределени резерви към бъдещо партньорство с библиотеки, 
особено силно изразено в Пловдив. Те предлагат да се пре-
доставят допълнителни гаранции под формата на ясни дого-
ворни условия, които да гарантират интересите на обучава-
щите организации в едно бъдещо партньорство, което да е 
легитимирано на ниво министерства и оперативни програми, 
за да е ясно, че няма да бъдат конкуренти с библиотеките 
при кандидатстване по различните схеми на МТСП, МОН или 
Агенция по заетостта.

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от обучител-
ните организации на новите функции и потенциала на об-
ществените библиотеки като основен център за диги-
тално включване.



25Помагало по социални иновации

Форми: информационни материали, интернет публикации, 
цялостна пиар кампания; обучение за партньори

Дейности:

 1. Еднодневно обучение по развитие на социални инова-
ции в сферата на учене през целия живот, с акцент вър-
ху придобиването на дигитални компетентности от за-
етите в МСП в библиотеките.

 2. Предоставяне на информационни материали, насочване 
към интернет публикации.

 3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни 
събития в библиотеката, активност в социалните мрежи, 
публикации в медиите и под.

Цел 2: Повишаване на капацитета на представителите 
на обучителните организации в областта за иницииране, 
разработване и въвеждане на социални иновации, които 
подобряват достъпа на заетите в МСП до учене през це-
лия живот, с акцент върху придобиването на дигитални 
компетентности.

Форми: обучения за партньори, информационни материали 

Дейности:

 1. Еднодневно обучение по развитие на социални инова-
ции в сферата на учене през целия живот.

Цел 3: Създаване на по-добри условия за превръщането на 
обществените библиотеки в устойчив център за придо-
биване на дигитални компетентности от заетите в МСП

Форми: подписване на официален документ, меморандум за 
развитие на партньорство

Дейности:

 1. Постигане на официално припознаване, регламентира-
но от страна на ресорните министерства и оперативни 
програми, на библиотеките като бенефициер по програ-
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ми за иновации, учене през целия живот и под., с цел 
да се дадат гаранции на обучителните организации, че 
библиотеките няма да са техен конкурент в тази сфера.

 2. Съвместно изработване на договор за сътрудничество, 
касаещ провеждане на обучения, демонстрации и по-
добни в библиотеката.

 3. Подписване на официален меморандум за развитие на 
партньорство.

 4. Въвличане на представителите на обучителните орга-
низации в промотиране на обученията, включване като 
обучители, за изнесени лекции и демонстрации в библи-
отеката и др.п.

 5. Консултации с представители на обучителните органи-
зации по следващи проектни предложения, целящи оси-
гуряване на продължение на Проекта.

нПо сектор и браншови организации

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от НПО секто-
ра и браншовите обганизации на новите функции и по-
тенциала на обществените библиотеки като основен 
център за дигитално включване.

Форми: информационни материали, интернет публикации, 
цялостна пиар кампания; обучение за партньори

Дейности:

 1. Еднодневно обучение по развитие на социални инова-
ции в сферата на учене през целия живот, с акцент вър-
ху придобиването на дигитални компетентности от за-
етите в МСП в библиотеките.

 2. Предоставяне на информационни материали, насочване 
към интернет публикации.

 3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни 
събития в библиотеката, активност в социалните мрежи, 
публикации в медиите и под.
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Цел 2: Повишаване на капацитета на представителите 
на НПО и браншовитеорганизации в областта за иници-
иране, разработване и въвеждане на социални иновации, 
които подобряват достъпа на заетите в МСП до учене 
през целия живот, с акцент върху придобиването на ди-
гитални компетентности.

Форми: обучения за партньори, информационни материали

Дейности:

 1. Еднодневно обучение по развитие на социални инова-
ции в сферата на учене през целия живот.

Цел 3: Създаване на по-добри условия за превръщането на 
обществените библиотеки в устойчив център за придоби-
ване на дигитални компетентности от заетите в МСП.

Форми: постигане на договорености на национално ниво, 
подписване на официален документ, меморандум за разви-
тие на партньорство

Дейности:

 1. Подписване на официален меморандум за развитие на 
партньорство.

 2. Въвличане на представителите на НПО сектора и бран-
шовите организации в областта за активно участие: като 
обучители, за изнесени лекции и демонстрации в библи-
отеката и други подобни.

 3. Консултации с представители на НПО и браншовите ор-
ганизации по следващи проектни предложения, целящи 
осигуряване на продължение на Проекта.

образователни институции

 Образователните институции, взели участие във фокус гру-
пите в трите области демонстрираха позитивно отношение 
към Проекта и изявиха желание за включване като точки на 
предоставяне на дигитални обучения, също и под формата на 
стажантски програми за техните студенти /Област Смолян/.  
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В стратегиите за въвличането им в партньорство в подкрепа 
на проекта предвиждат запознаването им отблизо с дейност-
ите и иновациите на Проекта,  насърчаване на включването 
им като обучители и за демонстрации и лекции в библиотека-
та, включването им като точки за предоставяне на дигитални 
обучения по Проекта. Престижът на образователните инсти-
туции би могъл да се използва за осигуряване на устойчи-
вост на проекта, а те да изпълняват ролята на застъпници на 
качеството на предлаганите обучения, на иновативността на 
проектните дейности и т.н.

Забележка: Потенциалните партньори от образователните институ-

ции в трите области са добре запознати с новите услуги в библиоте-

ката и с дейността на ФГББ като цяло.

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от обучител-
ните организации на новите функции и потенциала на об-
ществените библиотеки като основен център за диги-
тално включване.

Форми: информационни материали, интернет публикации, 
цялостна пиар кампания; обучение за партньори

Дейности:

 1. Еднодневно обучение по развитие на социални инова-
ции в сферата на учене през целия живот, с акцент вър-
ху придобиването на дигитални компетентности от за-
етите в МСП в библиотеките.

 2. Предоставяне на информационни материали, насочване 
към интернет публикации.

 3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни 
събития в библиотеката, активност в социалните мрежи, 
публикации в медиите и под.

Цел 2: Повишаване на капацитета на представителите 
на образователните институции в областта за иници-
иране, разработване и въвеждане на социални иновации, 
които подобряват достъпа на заетите в МСП до учене 
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през целия живот, с акцент върху придобиването на ди-
гитални компетентности.

Форми: обучения за партньори, информационни материали

Дейности:

 1. Еднодневно обучение по развитие на социални инова-
ции в сферата на учене през целия живот.

Цел 3: Създаване на по-добри условия за превръщането на 
обществените библиотеки в устойчив център за придо-
биване на дигитални компетентности от заетите в МСП

Форми: подписване на официален документ, меморандум за 
развитие на партньорство

Дейности:

 1. Съвместно изработване на договор за сътрудничество, 
касаещ провеждане на обучения, демонстрации и други 
подобни в библиотеката.

 2. Подписване на официален меморандум за развитие на 
партньорство.

 3. Въвличане на представителите на образователните ин-
ституции за активно участие като обучители, за изне-
сени лекции и демонстрации в библиотеката, чрез ста-
жантски програми.

 4. Консултации по следващи проектни предложения, целя-
щи осигуряване на продължение на Проекта.

доставчици на дигитални услуги

 Доставчиците на дигитални услуги, там където ги има, се 
ползват с голямо влияние в общността и имат престижа на 
иновативни и високотехнологични организации, с влияние 
сред потребителите на дигитални услуги и младите хора.

 По отношение на тази идентифицирана група е необходи-
мо ФГББ да работи на централно ниво, за да убеди бизне-
са, че библиотеките вече има нов облик, че и в тях навлизат 
високите технологии. Клиентите на бизнеса трябва да са си-
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гурни, че в библиотеката могат да получат най-новото и най-
доброто в областта на дигиталните технологии. Успешно из-
пълненият пилотен проект по обучение в дигитални умения 
за МСП е аргумент в тази посока.

 Превърнати в застъпници на библиотеката и на дигитал-
ните обучения, резултат от  Проекта, те могат ефективно да 
променят облика на библиотеките. 

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от дигитални-
те доставчици на новите функции и потенциала на об-
ществените библиотеки като основен център за диги-
тално включване.

Форми: информационни материали, интернет публикации, 
цялостна пиар кампания; обучение за партньори

Дейности:

 1. Еднодневно обучение по развитие на социални инова-
ции в сферата на учене през целия живот, с акцент вър-
ху новите функции на библиотеките.

 2. Предоставяне на информационни материали, насочване 
към интернет публикации.

 3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни 
събития в библиотеката, активност в социалните мрежи, 
публикации в медиите и под.

Цел 2: Създаване на по-добри условия за превръщането на 
обществените библиотеки в устойчив център за придо-
биване на дигитални компетентности от заетите в МСП

Форми: подписване на официален документ, меморандум за 
развитие на партньорство

Дейности:

 1. Подписване на официален меморандум за развитие на 
партньорство.

 2. Въвличане на представителите на доставчиците на диги-
тални услуги за активно участие като обучители, за из-
несени лекции и демонстрации в библиотеката и под.
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 3. Консултации по следващи проектни предложения, целя-
щи осигуряване на продължение на Проекта.

 малки и средни предприятия

 МСП могат да бъдат ценен застъпник за промотиране на 
дигиталните обучения по Проекта и на новия облик на биб-
лиотеката.

 Като пряка целева група по проекта те могат да бъдат ес-
тествен съюзник на библиотека в изграждането на партньор-
ство на местно ниво.

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от предста-
вителинет на МСП на новите функции и потенциала на 
обществените библиотеки като основен център за ди-
гитално включване.

Форми: информационни материали, интернет публикации, 
цялостна пиар кампания; обучение за партньори

Дейности:

 1. Еднодневно обучение по развитие на социални инова-
ции в сферата на учене през целия живот, с акцент вър-
ху придобиването на дигитални компетентности от за-
етите в МСП в библиотеките.

 2. Предоставяне на информационни материали, насочване 
към интернет публикации.

 3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни 
събития в библиотеката, активност в социалните мрежи, 
публикации в медиите и под.

Цел 2: Създаване на по-добри условия за превръщането на 
обществените библиотеки в устойчив център за придо-
биване на дигитални компетентности от заетите в МСП

Форми: допитвания, разпространение на информационни и 
рекламни материали, включване в събития, обучения, кон-
султации
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Дейности:

 1. Изработване на комуникационна кампания, поставяща 
във фокус нуждите, интересите и целите на МСП. МСП 
трябва да са убедени, че дейностите по проекта са раз-
работени специално за тях.

 2. Отговаряне на въпросите, касаещи МСП и удовлетворя-
ване на техните интереси относно: графици на провеж-
дане, места на провеждане, програма, теми.

 3. Консултации по следващи проектни предложения, целя-
щи осигуряване на продължение на Проекта.

Цел 3: Повишена мотивация на работодателите в МСП за 
сътрудничество с библиотеките за организиране и про-
веждане на образователни програми за придобиване на 
съвременни дигитални компетенции от заетите лица.

Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и 
в профилите в социалните мрежи на съответните организа-
ции, неформални срещи и застъпничество.

Дейности:

 1. Изработване на информационни пакети за партньори-
те: информация за Проекта, редовен бюлетин с новини, 
банери, фото и видео материали, интересни новини от 
партньорите.

 2. Подготовка на комуникационен план за новини за парт-
ньори и изпълнението му. 

 3. Висока и регулярна активност в информационните ка-
нали на ФГББ.

Библиотеките

 Библиотеките, както част от мрежата на ФГББ, са естест-
вен партньор за разпространение на резултати от Проекта. Не 
само трите ригионални библиотеките – партньори по проекта, 
но и всички останали проявяват желание да се включат като 
точки за дигитални обучения в продължението на Проекта.



33Помагало по социални иновации

Цел 1: Повишаване на капацитета на представителите 
на библиотеките за иницииране, разработване и въвеж-
дане на социални иновации, които подобряват достъпа 
на заетите в МСП до учене през целия живот, с акцент 
върху придобиването на дигитални компетентности.

Форми: обучения за партньори, информационни материали 

Дейности:

 1. Еднодневно обучение по развитие на социални инова-
ции в сферата на учене през целия живот.

Цел 2: Създаване на по-добри условия за превръщането на 
обществените библиотеки в устойчив център за придоби-
ване на дигитални компетентности от заетите в МСП.

Форми: подписване на официален документ, меморандум за 
развитие на партньорство

Дейности:

 1. Подпомагане на установяване на нуждите на библиоте-
ките за успешното провеждане на обучения, демонстра-
ции и под. в библиотеката.

 2. Подписване на официален меморандум за развитие на 
партньорство.

 3. Консултации по следващи проектни предложения, целя-
щи осигуряване на продължение на Проекта.

Цел 3: Повишена мотивация на работодателите в МСП за 
сътрудничество с библиотеките за организиране и про-
веждане на образователни програми за придобиване на 
съвременни дигитални компетенции от заетите лица.

 Библиотеките се ползват с доверието на общността в на-
селените места, в които оперират. Ето защо те биха били на-
дежден и естествен канал за промотиране на обученията и 
възможностите на Проекта.
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Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и 
в профилите в социалните мрежи на съответните организа-
ции, неформални срещи и застъпничество.

Дейности:

 1. Изработване на информационни пакети за мрежата на 
ФГББ, съответстващ на пакета за партньори: информа-
ция за Проекта, редовен бюлетин с новини, банери, фото 
и видео материали, интересни новини от партньори.

 2. Подготовка на комуникационен план за новини за парт-
ньори и изпълнението му.

 3. Висока и регулярна активност в информационните ка-
нали на ФГББ.
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Примерен текст:

многосТранен меморандУм За съТрУдниЧесТво

Днес, …………..., в град …....................……, се подписа настоящият 
меморандум.

Водени от разбирането, че:

 В епохата на информационните, комуникационните и ци-
фровите технологии всеки има право на равен достъп до ка-
чествена информация и учене през целия живот,

 Бързият и лесен достъп до информация и обучение може 
да промени живота на хората и местните  общности.

 Повишаването на дигиталните умения в МСП води до раз-
витие на креативност и иновации, до повишаване производи-
телността на труда и конкурентоспособността, до устойчива 
заетост, по  добри и достъпни продукти и услуги за потреби-
телите, развитие на бизнеса и икономически подем,

 В развитите информационни общества и икономики, биб-
лиотеките днес са третото място за дигитално  включване 
след дома и работата/училище,

 Партньорството между всички заинтересовани страни на 
всички нива е от ключово значение за повишаване качест-
вото на човешките ресурси, създаване на устойчива заетост, 
подобряване на конкурентоспособността  на МСП и ускоря-
ване на икономическия растеж;

Като взеха предвид

Целите на Проект „Дигитални умения за малките и сред-
ни  предприятия  (МСП)  в България”:

 n да се повишат възможностите за устойчива заетост и ка-
чеството на работната сила в българските МСП;

 n да се изгради благоприятна обществена среда в област 
Пловдив, която да стимулира непрекъснатото инициира-
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не и устойчиво развитие на нови идеи, социални ино-
вации, дейности и услуги, благоприятстващи придоби-
ването на съвременни дигитални компетентности от все 
повече заети в МСП;

 n да се адаптира в област Пловдив иновативен модел за 
придобиване на дигитални компетентности от заети в 
МСП, основан на равен достъп и гъвкави  процеси за не-
формално  учене;

 n да се утвърдят обществените библиотеки в област Плов-
див като  центрове  за придобиване на дигитални  ком-
петентности от заетите в МСП

и

Целите на Оперативна програма за развитие на човешки-
те ресурси 2014 - 2020:

 n да се въвеждат социални иновации, добри практики, 
партньорски подходи към намиране на решения за общи 
проблеми, изграждане на специфични умения и админи-
стративен капацитет за партньорство по отношение на 
качеството на работните места,

 n да се подобри равния достъп до възможностите за уче-
не през целия живот за всички възрастови групи във 
формален, неформален и неофициален вид, осъвреме-
няване на познанията, уменията и компетенциите на ра-
ботната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси 
на учене.

Отчитайки

 Фактът, че Индексът на готовност на България за цифрова 
икономика я поставя в последната четвърта група на изоста-
налите държави в ЕС;

 Към 2020 г. 90% от работните места ще изискват цифрови 
умения, съгласно прогнозите на Европейската комисия;

 Функциите, компетенциите, опита, интересите и нагласите 
на страните по Меморандума, установени от анализа на за-
интересованите страни от развитието на цифрови умения у 
заетите в МСП от област Пловдив;
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Стремейки се към

 Ускоряване на процеса на интеграция на заетите, включи-
телно самонаетите лица в МСП от област Пловдив  към дигита-
лизиращата се глобална икономика, осигуряване на тяхната 
устойчива заетост и повишаване на конкурентоспособността 
на МСП;

Споделяйки следните принципи:

 n Зачитане и защита на интересите на всички заинтересо-
вани страни,

 n Прозрачна комуникация,

 n Консултиране с всички заинтересовани страни,

 n Съвместно планиране и вземане на съвместни решения,

 n Информиране и отчетност пред всички заинтересовани 
страни за планираните дейности, тяхното изпълнение, 
както за постигнатите резултати и напредък,

Долуподписаните заинтересовани  страни се съгласиха 
да си сътрудничат в следните дейности:

 n Да обединят усилията и възможностите си с цел ини-
цииране и устойчиво развитие на нови идеи, социални 
иновации, проекти, дейности, модели и услуги, благо-
приятстващи придобиването на съвременни дигитал-
ни компетентности от все повече заети в МСП в област 
Пловдив,

 n Да разработват, внедряват и осигуряват равен достъп 
до гъвкави процеси на формален, неформален и нео-
фициален вид учене за придобиване и непрекъснато 
осъвременяване на цифровите познания, умения и ком-
петенции на собствениците, самонаетите и заетите лица 
в МСП от област Пловдив,

 n Фондация Глобални библиотеки - България се ангажира 
да разработва и да предоставя възможност за ползва-
не на учебни програми и ресурси и онлайн обучител-
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на платформа за развитие на дигитални умения на МСП, 
както и да координира работата на партньорската мре-
жа в област Пловдив,

 n Обществените библиотеки се ангажират да предоста-
вят необходимата инфраструктура за реализирането 
на съвместните инициативи, в това число, учебни зали, 
пространства за информация и комуникация, съвместна 
работа, срещи и семинари, изяви и събития,

 n Обществените библиотеки се ангажират да развиват и 
да предоставят достъп до подходящи информационни и 
образователни ресурси и бази данни,

 n Образователните институции и центровете за профе-
сионално обучение (ЦПО) се ангажират да предоставят 
обучителна експертиза за съвместни обучения, които да 
се реализират в обществените библиотеки,

 n Доставчиците на дигитални услуги се ангажират да оси-
гуряват ментори и лектори, да предоставят менторска 
подкрепа в обществените библиотеки за МСП, както 
и най  съвременните тенденции и върхови постижения 
в прилагането на дигиталните технологии за бизнеса, 
включително в МСП,

 n Неправителствените организации (НПО) се ангажират 
да съдействат за развитието и прилагането на новатор-
ски модели за придобиване на дигитални компетенции 
от собствениците и заетите в МСП в област Пловдив,

 n Браншовите и работодателски организации се ангажи-
рат да съдействат за привличане и планиране на участи-
ето на представители на МСП в инициативи за развитие 
на техните цифрови умения,

 n Общините се ангажират да работят за развитието на 
инфраструктурата на обществените библиотеки, в т. ч. 
чрез включване на обществените библиотеки в свои 
проекти по оперативните програми за развитие на об-
щинската инфраструктура, за да се превърнат общест-
вените библиотеки в модерни технологични центрове, 
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които предоставят равен достъп до нови технологии и 
разнообразни възможности за дигитално включване на 
всички граждани,

 n Общините са ангажират да развиват и използват потен-
циала на обществените библиотеки за изпълнението на 
своите общински стратегии за учене през целия живот, 
подкрепа на МСП и насърчаване на икономическото раз-
витие,

 n Областните администрации се ангажират да включват 
активно обществените библиотеки при планирането и 
изпълнението на своите областни политики, стратегии и 
планове за учене през целия живот, подкрепа на МСП и 
насърчаване на икономическото развитие.

 n Общинските и държавни областни и местни структури 
се ангажират да подкрепят дейностите по меморандума 
съгласно своите функции и компетенции.

  Настоящият Меморандум е безсрочен и отворен за при-
съединяване на всички заинтересовани граждани и ор-
ганизации, които споделят целите и позициите, застъпе-
ни в него.

източници

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/gii2011.pdf

http://innovationstarterbox.bg/blog/kakvo-e-inovacia/

http://www.e-dnrs.org/?page_id=3303

https://www.geekwire.com/2013/innovation-ways-impact/
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гоТови рецеПТи 
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CliCnjob - моБилни УслУги: 
иновация За младиТе хора

1. Предмет на социалните иновации

 Социализация и интеграция за младите хора, които имат 
най-голяма нужда от тях.

2. цел на социалните иновации

 Да даде възможност на NEETs* да си намерят работа. 
Платформа – Clicnjob с дигиталните центрове Emmaüs 
Connect разработват мобилна услуга Clicnjob за обучение на 
младите хора за намиране на работа.

3. Партньорите и заинтересованите страни, участващи в 
планирането и изпълнението: 

 Платформата Clicnjob и мобилните услуги се поддържат 
от няколко публични и частни партньори (т.е. SFR, Google, 
Fondation de France, Министерство на младежта).

4. интереси, функции и роля на всеки партньор и/или заин-
тересована страна: 

 Всички тези партньори подкрепят платформата Clicnjob 
(или дигиталните центрове Emmaüs Connect) и развитието в 
цялата страна.

 WeTechCare е френска start up организация, чиято цел е да 
предизвика социално и икономическо включване чрез разра-
ботване на нови цифрови услуги. През 2015 г. WTC стартира 
платформата Clicnjob. Clicnjob, която осигурява на младите 
хора учебни модули, които да им помагат в професионалния 
им път на интеграция. Днес / година и половина по-късно – 
2018 / вече имаме повече от 200 000 потребители и почти 
200 младежки центъра са решени да наложат услугата сред 
аудиторията си.

 Les Bons Clics, друга уеб платформа, има за цел да дава 
възможност на всеки да преподава основни цифрови умения 
и ключови онлайн услуги за тези, които не са цифрови потре-
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бители. Тази платформа съдържа педагогически и обучител-
ни материали, както за обучители, така и за обучаеми, както 
и инструменти за сътрудничество за помощници, които могат 
да обучават всеки. Освен това платформата е създала и ин-
струмент за цифрова диагностика.

 WeTechCare работи в сътрудничество с Emmaüs Connect, 
които предоставят дигитален достъп, помощ и обучение на 
хиляди потребители в цяла Франция в своите девет цифрови 
центъра.

5. целева група /кратко качествено и количествено описа-
ние/:

 NEETS (млади хора, които не са в сферата на образова-
нието, заетостта или обучението) и младежките центрове за 
предоставяне на съвети, дигитална помощ и инструменти.

 Най-големият проблем е да се достигне до младите хора, 
наречени „невидима младеж“. WeTechCare и Emmaüs Connect 
обмислят да създадат нова мобилна услуга, която да достиг-
не и да помогне на тези млади хора.

 Платформата Clicnjob е насочена към свързване на млади 
хора и доброволци чрез лесен начин за комуникация и с дос-
татъчно време. Служители-доброволци предоставят помощ 
на младите хора при търсенето на работа.

6. необходимост от социални иновации: нужди на целевите 
групи/нужди на партньорите и заинтересованите страни.

 Много от NEET се сблъскват с трудности при използването 
на дигитални инструменти за намиране на работа или за из-
ползване на мрежата по професионален начин (напр. Използ-
ване на текстови редактори, достъп до онлайн обществени 
услуги, използване на имейли). Съществува голяма необхо-
димост в NEETs да усъвършенстват своите цифрови умения, 
за да може тяхната социална интеграция да бъде успешна.

 Много доброволци  се радват да помогат.

 Иновацията на мобилна услуга се състои в успешното 
свързване на младите хора и служителите(доброволци) с  
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по-малко диалог за най-добр резултат. Той е удобен за слу-
жителите и младите хора.

7. Процесът на иницииране, планиране и изпълнение на со-
циалните иновации: кратко описание 

 Emmaüs Connect е водеща в дигитална помощ във Фран-
ция с петгодишен опит.

WeTechCare провежда антропологично проучване, в сътруд-
ничество с млади хора и младежките центрове, което има за 
цел да разбере цифровите навици на NEETs. Чрез това про-
учване се установява, че повечето от тях използват цифрови 
инструменти ежедневно само за развлекателни цели (напри-
мер Facebook, Youtube ...).

 Със стартирането на бета версия / beta version/** мобил-
ната услуга, използвана от повече от сто младежи, им позво-
лява да съберет информация и да подобряват обслужването 
в бъдеще.

8. количествени и качествени резултати и ползи в резултат 
на изпълнението на социалните иновации: за целевите гру-
пи/партньорите и заинтересованите страни

 Платформата Clicnjob се използва в цяла Франция от над 
200 младежки центъра и 200 000 млади хора.

 Услугата Clicnjob mobile все още е в пилотна фаза на про-
екта. Тя вече се използва от 100 млади хора.

 За партньорите услугата Clicnjob mobile ще позволи на 
служителите-доброволци да се включат в значима социална 
кауза и в същото време да позволят на компаниите да рабо-
тят за едно социално общество.

 Социално-икономическо въздействие върху обществото в 
резултат на прилагането на социалната иновация -  Е-inclusion  
ще укрепи обществото (от приобщаващо общество ще спе-
челят всички). Младите хора са по-интегрирани и обучени да 
облагодетелстват всички.
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9. Финансиране: 

 WeTechCare има бюджет от 2,1 млн. Евро.    
 Emmaüs Connect има бюджет от 3,2 млн. Евро.

10. Период на изпълнение:

 Платформата Clicnjob е създадена през 2015 г. Услугата 
Clicnjob mobile стартира през 2018 година.

11. Уебсайт: за допълнителна информация за социалните 
иновации (ако е приложимо)

http://wetechcare.org/ -- https://clicnjob.fr/ -- http://lesbonsclics.fr/
http://emmaus-connect.org/

*NEETs (Not in Employment, Education and Training)
( Mладежите на възраст от 15 до 24 г., които не учат, не рабо-
тят и не се обучават)

**Beta Version - софтуер, и т.н., който е на втория етап на раз-
витие, по време на който клиентите трябва да го използват, 
за да видят дали има някакви проблеми, които не са били ко-
ригирани
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TrainSME 

1. Предмет на социалните иновации

 Иновативни подходи за професионално обучение в малки 
и микро предприятия.

2. цел на социалните иновации

 Основната цел на TrainSME е да насърчи иновационния по-
тенциал на предприятията чрез програми за професионално 
обучение, ориентирани към нуждите. Проектът, също така, 
има за цел да подобри професионалното обучение в малките 
и особено в микропредприятията чрез предоставяне на ино-
вативни инструменти за оценка на нуждите от обучение на 
техните служители и да повиши осведомеността за ползите 
от професионалното обучение. 

 Използването на цифрова система за професионално 
обучение с персонализирани инструменти в съответствие с 
нуждите на съответния бизнес е нещо, което увеличава ци-
фровите им компетенции за обучение и повишаване на ква-
лификацията на МСП като цяло.

 Периодът, в който се осъществява проека 2004-2007 г., 
е време, в което  цифровите платформи за обучение не са 
толкова популярни, колкото днес. Проект насочва внимани-
ето не само към повишаване на професионалния капацитет 
на МСП, но и непряко допринася за участието им в онлайн 
обучение и използване на онлайн ресурси за самообучение 
и цифрови инструменти за посрещане на индивидуалните 
нужди на всяко МСП.

3. Партньорите и заинтересованите страни, участващи в 
планирането и изпълнението: 

 Проектът се изпълнява от международен консорциум с 
участието на единадесет организации от седем държави, по-
пуляризиран е от Мултидисциплинарния Европейски изсле-
дователски институт Грац (MERIG). Партньорството включва  
организации с публично-частно партньорство, частни изсле-
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дователски центрове с нестопанска цел, регионални агенции 
за иновации и развитие, институции за обучение, универси-
тет, както и предприятия.

4. интереси, функции и роля на всеки партньор и/или заин-
тересована страна: 

 Институт Левон в Университета на Вааса (FI), Шверин (DE), 
АТЛАНТИС (GR) и МЕРИГ ((AT) имат теоретични и практичес-
ки умения в развитието на човешките ресурси и професио-
налното обучение. Euro Professional Унгария (HU) е организа-
ция за образование и изследвания. Агенцията за регионално 
икономическо развитие - Стара Загора (BG) също има широ-
ки познания по въпросите на професионалното обучение и 
действа като регионална точка за контакт за МСП. Национал-
ната обсерватория по заетостта и обучението (СтЗ) е анали-
тична секция на Националния фонд за обучение, която ана-
лизира тенденциите на развитие. Микро компании Minotaur 
Arts (GR), F&C Forschungstechnik und Computersysteme 
GmbH (Германия) и Grabmaier GmbH (DE) участваха като мо-
дел за тестване и са първите партньори за оценка в проекта 
TrainSME. Vitech KEG (AT) отговаряше за техническото изпъл-
нение на инструментариума TrainSME. По време на фазата 
на оценяване по-голям брой малки и микропредприятия във 
всички страни-партньори сътрудничиха с екипа на проекта, 
за да тестват и оценят инструментариума. От началото на фа-
зата на кандидатстване проектът TrainSME беше подкрепен 
от съответните публични и публично-правни организации 
във всички участващи страни.

5. целева група /кратко качествено и количествено описание/:

 TrainSME се фокусира върху специфичната ситуация в 
малките (по-малко от 50 служители) и особено в микропред-
приятията (по-малко от 10 служители). В етапа на подготовка 
на проекта фокусът беше върху мениджъри / собственици на 
малки и микро предприятия (първична целева група) и да се 
определят обучителите и обучаващите институции като вто-
рична целева група.



49Помагало по социални иновации

6. необходимост от социални иновации: нужди на целевите 
групи/нужди на партньорите и заинтересованите страни

 В хода на работата по проекта е направена лека промяна в 
дефинирането на целевите групи. Основната целева група за 
разпространение на резултатите и повишаването на осведо-
меността за важността на продължаващото професионално 
обучение остава - мениджърите на МСП. Независимо от това, 
групата на потенциалните ползватели на инструментариума 
TrainSME се разширява и включва консултанти за професи-
онално обучение, други обучители и обучаващи институции. 
Тези групи проявяват най-голям интерес към проекта и са 
разпознали инструментите като възможност да помогнат на 
бизнес мениджърите да планират своята стратегия за човеш-
ките ресурси.

7. Процесът на иницииране, планиране и изпълнение на со-
циалните иновации: кратко описание 

 Първата стъпка на проекта е  проучване на нуждите от 
обучение във всички страни на партньорите, за да се прове-
ри какъв вид инструменти липсват на МСП по отношение на 
обучението. Резултатите и заключенията от проучването са 
комбинирани с приноса от опита на партньорите и е разра-
ботен първи набор от насоки за оценка на потребностите от 
обучение с разработване на инструментариум TrainSME.

 По време на изпълнението на проекта тези насоки дове-
доха до идентифицирането на няколко точки, резултати от 
проекта и информация, свързани с проблемите, засегнати 
във въпросниците за оценка. Всички тези материали бяха 
използвани в първия проект на инструментариума TrainSME. 
Първата проектна версия беше дадена на 3 партньора на 
консорциума,които са МСП и допълнително на 17 експерти и 5 
фирми за коментари и предложения за подобрение. Инстру-
ментариумът беше променен в съответствие с техните препо-
ръки, довели до окончателната версия на инструментариума. 
Окончателната версия е проверена отново с представите-
ли на четиридесет компании във всички страни партньори, 
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както и с 20 експерти по професионално обучение. Вторият 
кръг от оценки доведе до финализирането на инструмента-
риумаTrainSME.

8. количествени и качествени резултати и ползи в резултат 
на изпълнението на социалните иновации: за целевите гру-
пи/партньорите и заинтересованите страни

 Основният продукт на проекта е инструментариума 
TrainSME. Инструментариумът предоставя различни точки за 
достъп, съответстващи на различни инструменти за развитие 
на персонала и анализ на потребностите от онлайн обуче-
ние. Тъй като основната целева група са малки и много мал-
ки предприятия, които нямат време и ресурси за планиране 
на професионалното обучение за техните организации, ос-
новната цел е да представят различни инструменти онлайн 
(въпросници за оценка, шаблони, текстове за първоначал-
но запознаване и др.) колкото е възможно по-кратко, лесно 
и разбираемо. Цялата информация в инструментариума е 
представена онлайн в неакадемичен, разбираем език, за да 
се повиши информираността и разбирането.

 Един от основните елементи на проекта TrainSME е извърш-
ването на текуща оценка и оценка на резултатите  от проекта 
на вътрешно ниво (партньори по проекта), както и външно 
(чрез представители на МСП и експерти) с цел наблюдение 
на напредъка на проекта и неговата последователност с ог-
лед на първоначалните цели и задачи. Резултатите от опита 
за оценка показват, че използването на инструментариума 
TrainSME и особено на двата инструмента за профилиране, 
въпросите и регулярната оценка могат да бъдат полезна по-
мощ при предоставянето на най-необходимите умения за 
МСП. Пилотното тестване на инструментите за профилиране 
на TrainSME довежда до много полезен опит, както за компа-
ниите, така и за експертите.

 Въпросниците са насочени към най-практичните области 
на управление на знанията за МСП. Участниците са удовлет-
ворени от възможността за самостоятелно тестване с атрак-
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тивни онлайн графики за оценка и предложените препоръки. 
Стажантите също са доволни от бързото решение на техните 
най-спешни слабости, свързани с развитието на умения.

9. Финансиране: 

Проектът е пилотен и получава финансиране по програма 
Леонардо да Винчи на ЕС през 2003 г.

10. Период на изпълнение:

1 октомври 2004 г. - 31 март 2007 г. (30 месеца)

11. Уебсайт: за допълнителна информация за социалните 
иновации (ако е приложимо)
http://trainsme.net/
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социално вклюЧване ЧреЗ Технологии (SiT)

1. Предмет на социалните иновации

 Социално включване на младите хора с увреждания в ИТ 
сектора в Македония.

2. цел на социалните иновации

 Разработване на напълно достъпна онлайн платформа за 
ИТ, бизнес модули и модули за меки умения, разработване на 
виртуална схема за менторство за подпомагане на лицата с 
увреждания и въвеждане на стажантска група с цел осигуря-
ване на социално включване в ИТ компаниите в Македония.

 Създаване на ИТ хъб (IT HUB)(HUBIT!), който събира на 
едно място ИТ специалисти с увреждания, които работят по 
търговски проекти и продължават да предоставят ИТ обра-
зование на младите хора с увреждания, стартирайки онлайн 
платформата и курсовете за  по-нататъшното им развитие. 
HUBIT! също така укрепва капацитета на организациите за за-
щита на данните чрез  повишаване на техните цифрови уме-
ния, както и на цифровите умения на техните членове.

 Социална иновация е в етап на разработване на прототипи 
и пилотиране на социалните иновации: разработване на нови 
решения в отговор на тези социални нужди.

3. Партньорите и заинтересованите страни, участващи в 
планирането и изпълнението: 

 “Отворете прозореца” (OtW); Асоциацията на студентите 
и младежите с увреждания (ASYD), USAID; Министерството 
на труда и социалната политика; Държавната инспекция по 
труда; Македонската асоциация на IT компаниите; организа-
циите за Защита на данните в Македония.

4. интереси, функции и роля на всеки партньор и/или заин-
тересована страна: 

 OtW и ASYD  провеждат срещи с представители на целе-
вата група. Те са основните партньори, които познават целе-
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вата група и имат разбиране на техните нужди и проблеми 
от социално включване. Фондация iVote е специализирана в 
технологиите и  разработва иновативни системи и решения за 
подобряване на благосъстоянието на гражданите. Министер-
ството на труда и Държавната инспекция по труда подкрепят 
стажантската практика на тези стажанти като пилотен проект 
във връзка с новия „Закон за сътрудничество”, който трябва 
да бъде въведен до края на 2018 г. Резултатите от практиките 
на стажантите са включени като елементи на новото законо-
дателство.

5. целева група /кратко качествено и количествено описание/:

 Младите  хора с увреждания на възраст от 16 до 35 години, 
които са  само с  диплома  за средно образование или за-
вършващи гимназия и с основни познания по английски език. 
Общият брой на получените и одобрени заявления е по-го-
лям от очакваните, общо са получени 175 заявления. Броят на 
одобрените стажантите е 132 (45% жени и 55% мъже, включи-
телно 19% от етническите групи). 

6. необходимост от социални иновации: нужди на целевите 
групи/нужди на партньорите и заинтересованите страни

 В световен мащаб броят на хората с увреждания варира 
като средно е около 10-15% от общото население. Този про-
цент е по-висок в по-слабо развитите и развиващите се стра-
ни. Няма официални данни, но организациите, работещи с 
хора с увреждания, заявяват, че в Македония има около 90 
000 души с увреждания. Въпреки различните програми и 
стратегии за подобрено и равно третиране, равни права и 
подобряване на условията за живот, тези хора са все още со-
циално изключени и маргинализирани. Основните проблеми, 
които допринасят за изключването, са свързани с физически 
бариери, както и с възприетото поведение за използването 
им предимно в професии, които не изискват квалификация 
(опаковане и по-ниско ниво на преработващата промишле-
ност, както и занаятчийството).
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 Македония, която все още е страна в развитие, изостава в 
реформирането на системата на заетост на хората с увреж-
дания и тяхната защита.

 Инвалидите в Македония обикновено намират работа само 
в сегрегирани, социално защитени работни места, които не 
допринасят за тяхната социална интеграция. Към днешна 
дата са положени минимални усилия за идентифициране и 
развитие на реалните възможности на хората с увреждания 
да работят на свободния пазар, а не в защитените фирми. 
Последният доклад на Европейската комисия за напредъка, 
постигнат от Република Македония за членство в ЕС, конста-
тира, че е постигнат малък напредък в постигането на ефек-
тивен и приобщаващ пазар на труда. Бедността остава висо-
ка и включването на хората с увреждания и други социално 
изключени групи продължава да е слабо.

 Важно е да се отбележи, че правителството полага уси-
лия да стимулира компаниите да преодолеят бариерите и ги 
насърча да наемат хората с увреждания във всички видове 
и нива на организации. Според Законопроектът, който все 
още не е влязъл в сила, компаниите в Македония ще трябва 
да разполагат с една бройка за хора с увреждания на всеки 
35 служители в организацията. Това ще бъде огромна стъпка 
към по-голямо включване на хората с увреждания на пазара 
на труда в различните сектори и индустрии. ИТ индустрията 
на Македония е, особено, подходяща  да предостави възмож-
ности на хората с увреждания и да се възползва от техните 
умения. Това е единствената индустрия с двуцифрен ръст в 
страната и има голямо търсене на нови служители. Според 
опита на развитите страни, хората с увреждания - особено 
хората с различни форми на аутизъм и други сходни,  при-
тежават специални умения като внимание към детайла, сил-
ни логически и аналитични умения, над средната способност 
да се концентрират за дълги периоди от време, старание и 
нулева толерантност към грешките. Такива черти и умения 
са приложими и дори изгодни за широк спектър от задачи 
в областта на ИТ. Това включване на хората с увреждания 
в работната сила не само ще допринесе за по-голямо ико-
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номическо включване, но и за социално включване. Тяхното 
физическо присъствие на работните места, както и тяхната 
активна роля в ИТ общността ще е част от ИТ образователен 
и бизнес хъб.

6. Процесът на иницииране, планиране и изпълнение на со-
циалните иновации: кратко описание 

 Инициирането на този проект е в резултат на стремеж да 
преодоляване на дългогодишната матрица и стереотипност в 
отношението в Македония, че хората с увреждания могат да 
работят само в социално защитени компании, и на много сла-
бата осведоменост и интерес сред компаниите да приемат за 
стажанти - лица с увреждания. Също така, в страната имаше 
много инициативи и проекти за подобряване на уменията за 
заетост на хората с увреждания, но броят на заетите в профе-
сии от високо ниво все още е малък и не са настъпили реални 
промени. От друга страна, лицата с увреждания се нуждаят от 
по-последователни, по-дълги обучения, с възможност отново 
да си припомнят и да прочетат материала. Освен това, диги-
талните умения на лицата с увреждания са на много ниско 
ниво, което в крайна сметка им пречи да работят в по-квали-
фицирани професии. Процесът на планиране се основава на 
предишен опит и познания относно целевата група. За пър-
ви път в Македония е разработена напълно достъпна онлайн 
платформа, която да отговаря на образователните потреб-
ности на хората с увреждания. Онлайн системата включва и 
виртуална подкрепа /менторство/, за  мотивиране на лицата, 
на които им е трудно да преодолеят бариерата на първото 
онлайн обучение, а също и техническите бариери, да не ги 
отказват. Стажантската практика, която е последвала, е имала 
за цел да повиши осведомеността сред компаниите за прие-
мане на стажанти и да ги убеди, че те могат да бъдат еднак-
во ценни служители, да ги стимулира да предоставят реален 
бизнес опит на лицата с увреждания. Това е най-сложната 
дейност по проекта, която приключва с огромен успех, като 
общо са проведените 20 стажа от 18 стажанти в 15 компании. 
В резултат са създадени 9 нови работни места в 8 компании.
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7. количествени и качествени резултати и ползи в резултат 
на изпълнението на социалните иновации: за целевите гру-
пи/партньорите и заинтересованите страни

Общо 20 стажове от 18 стажанти в 15 компании. 
Създадени 9 нови работни места  в 8 компании.

8. Финансиране: 

USAID funds , 135 000 USD.    

9. Период на изпълнение

September 2016 – March 2018

10. Уебсайт: за допълнителна информация за социалните 
иновации (ако е приложимо)

http://ivotefoundation.org/?page_id=1645&lang=en
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иЗПолЗване на смарТ ТелеФони За наПреднали 

1. Предмет на социалните иновации 

  Дигитални умения за електронни услуги /пример от една 
естонска библиотека/.

2. цел на социалните иновации

 Подобряване на дигиталните умения, повишаване на ос-
ведомеността относно Mobile-ID и Smart-ID и подпомагане на 
хората с електронни услуги.

3. Партньорите и заинтересованите страни, участващи в 
планирането и изпълнението: 

 Vaata Maailma SA, Swedbank, SEB, ID Solutions, Elisa, Telia, 
библиотеките в Естония.

4. интереси, функции и роля на всеки партньор и/или заин-
тересована страна: 

 Vaata Maailma AS е водещ партньор и организатор. Библи-
отеките предлагат на целевите групи съвети за използването 
на смартфони, а другите партньори / заинтересовани страни 
помагат при организирането, спонсорирането и др./

5. целева група /кратко качествено и количествено описание/:

 Целевата аудитория е всеки, който се нуждае от помощ за 
използване на смартфон или посещава библиотека и иска да 
знае повече за смартфоните, Mobile-ID / Smart-ID или елек-
тронните услуги. 
 В периода  март - септември 2018 г. всяка библиотека е 
трябвало да дава съвети за използването на смартфони на 
най-малко 40 души.

6. необходимост от социални иновации: нужди на целевите 
групи/нужди на партньорите и заинтересованите страни

нужди на целевите групи:

 n осъзнаване на възможностите на цифрови технологии;
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 n да се научат да използват цифрови технологии, елек-
тронни услуги, Mobile-ID / Smart-ID и т.н .;

 n подобряване на техните цифрови умения;

нужди на партньорите и заинтересованите страни:
 n Да научи хората да използват електронни услуги, ци-

фрови технологии, Mobile-ID / Smart-ID, за да могат хора-
та да използват услугите им или на други компании.

7. Процесът на иницииране, планиране и изпълнение на со-
циалните иновации: кратко описание 

 Стъпки, в които участва библиотека:  информационни съ-
бития, планиране на дейностите, според изискванията на во-
дещия партньор; консултации за използване на смартфон на 
гражданите; изготвяне на месечни доклади.
 Социалната иновация е в етап на внедряване и оценка на 
ефективността от нови решения за посрещане на социални-
те нужди.

8. количествени и качествени резултати и ползи в резултат 
на изпълнението на социалните иновации: за целевите гру-
пи/партньорите и заинтересованите страни.

 Благодарение на този проектът нарасна информираност-
та, че в библиотека хората могат да научат и развият своите 
ИТ умения и че библиотеката е мястото за ИТ, информацио-
нен център, където хората могат се научат, освен за заемат и 
четат  книги, списания и други неща.

8. Финансиране: 

Не е предостваена

9. Период на изпълнение
От март 2018 г. до септември 2018 г.

10. Уебсайт: за допълнителна информация за социалните 
иновации (ако е приложимо)
www.nutiakadeemia.ee (само в Естония и Русия)
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социален хекаТон УмБрия 
(SoCial HaCkaTHon Umbria (#SHU))

1. Предмет на социалните иновации

 Предмета на хекатона се променя всяка година. През 2018 г. 
основната тема е предприемачеството и инициативността.

 През 2016 г. фокусът е върху цифровите иновации за нес-
топанските организации, а през 2017 г. вниманието е насочено 
към културното наследство. 

2. цел на социалните иновации

 #SHU - Целта е да се развият дигиталните умения на мла-
дежи и възрастни чрез подготвителни обучения за участие 
в Хакатони за съвместно създаване на цифрови решения за 
социални предизвикателства.

3. Партньорите и заинтересованите страни, участващи в 
планирането и изпълнението: 

 Пълният списък на партньорите се променя всяка година, в 
зависимост от темата и програмата. Постоянни партньорите и 
заинтересованите страни, които винаги участват в инициати-
вата: Centro Studi Foligno е организатор на събитието; Общи-
на Фолиньо и регион Умбрия;  Stati Generali dell’Innovazione 
е национална асоциация, фокусирана върху цифровите и со-
циалните иновации; Международната академия за европейски 
грантове, която отговаря за логистиката, съдържанието и ад-
министрацията; Асоциацията за гражданска защита LARES се 
грижи за сигурността преди и по време на събитието; Учили-
ща, младежки организации и сдружения с нестопанска цел.

4. интереси, функции и роля на всеки партньор и/или заин-
тересована страна: 

 Процесът на социалните иновации се основава на двата 
основни стълба:

 (1) развиване на цифровите компетенции на гражданите; 

 (2) включването им в съвместното създаване на цифрово 
решение на предварително установената социална нужда.
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 Бенефициенти на обучението по (1) са студенти, млади 
хора, безработни възрастни, бежанци и други целеви групи 
в неравностойно положение, които са обучени по различни 
дигитални области, в зависимост от техните нужди, интереси 
и умения.

 Бенефициентите на сесиите за съвместно създаване на ци-
фрови технологии по (2) са публични органи, сдружения с 
нестопанска цел и други организации, извършващи общест-
вено значими дейности, които нямат ресурси (човешки и фи-
нансови) за разработване на дигитален инструмент / услуга, 
които биха подобрили тяхната работа и дейности, като по 
този начин генерират по-голямо въздействие на социално 
равнище.

5. целева група /кратко качествено и количествено описание/:

#SHU2016
n 40 безработни младежи са обучени по 7 цифрови умения 

(Мобилни приложени;  Уеб развитие; Видео ;Уеб радио; 
Кодиране;  Дигитална журналистика;  Онлайн сътрудни-
чество).

n 6 НПО от цяла Италия (кандидатстваха общо 17 НПО с 
идеи за съвместно създаване на цифрови технологии от 
различни сектори: домашни любимци, център за задържа-
не на малолетни и непълнолетни, еко-парк, арт-терапия, 
е-демокрация, устойчиво териториално развитие).

#SHU2017
n 20 младежи са обучени за разработване на мобилни при-

ложения и дигитално разказване на истории в AR&VR и 
30 ученици от гимназията, обучени в 3D визуализация и 
стратегии за комуникация с медиите;

n 6 организации в областта на ИКТ и дигиталните изкуства, 
които ръководиха екипи за творческа работа;

n Единственият бенефициент е Община Фолиньо и  нейното 
културно наследство.
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#SHU2018
n 16 младежи се обучават по разработването на мобилни 

приложения и Unreal Engine
n 27 бежанци са обучени в областта на дигиталната журна-

листика и скреч, съобразно възрастта;
n 15 младежки работници са обучени по стратегии за съ-

трудничество, младежко участие и въздействие върху по-
литиката с цифрови умения;

n 14 учители са обучени за дигитални игри и предприема-
ческо.  Шест организации предлагат идеи и ръководят 
екипите за съвместно създаване на предприемачески ци-
фрови игри за деца, мобилно приложение за обучение за 
младежи с инструменти за самооценка на търсещите ра-
бота. 

6. Процесът на иницииране, планиране и изпълнение на со-
циалните иновации: кратко описание 

 Нашият модел се базира на четири стъпки:

 1. обучение по цифрови компетенции

 2. избор на идеи за съвместно създаване на цифрови тех-
нологии

 3. социален хакатон за реализиране на идеите

 4. проследяване и валидиране на резултатите, получени с 
хакатон.

 Разработване на прототипи и пилотиране на социални 
иновации

7. количествени и качествени резултати и ползи в резултат 
на изпълнението на социалните иновации: за целевите гру-
пи/партньорите и заинтересованите страни

 Организаторите все още не разполагат със структури-
рана рамка за мониторинг и оценка, която да им позволява 
да получават точни цифри по отношение на социално-ико-
номическото въздействие на резултатите, получени от 
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социалния Hackathon Umbria, но могат спокойно да твър-
дя, че финансовата инвестиция за организацията на едно 
издание се изплаща минимум двойно и има конкретно и не-
посредствено въздействие на индивидуално и общност-
но ниво.

основни продукти по години:

#SHU2016

1. Sementera - асоциация, посветена на рехабилитацията на 
хора с психични разстройства, разработва фентъзи чат 
за тийнейджъри, засегнати от така наречения синдром на 
Hikikomori.

2. Fuoririga - организация, насочена към рехабилитация и со-
циална реинтеграция на недоволни младежи в Рим, пред-
льгь проект за засилване на правото на комуникация с 
външния свят в затворите за малолетни и непълнолетни, 
като разви “мрежа на свобода ... в затвора с реалността”.

3. Фондация Месина Общност -  работи по мобилно прило-
жение за динамично брандиране на отговорни територии, 
като продължават техните усилия да  промотират социал-
ното в контекста на непрекъснат спад.

4. Еко-паркът Fuseum за съвременното изкуство е базиран 
в Перуджа и е създаден с цел да популяризира и защита-
ва културното и художествено наследство създава при-
ложение – мултимедиен тур  за Съвременно изкуство.

5. Archipet е асоциация, която се занимава с терапия с до-
машни любимци, е развила по проект динамичен уебсайт, 
наречен “ Story telling & Pet Therapy”.

6. Parliament Watch е организация с нестопанска цел, която 
насърчава откритото управление и гражданския монито-
ринг на местно ниво, предложи създаването на „граждан-
ска медия” за прозрачност и диалог между избирателите 
и избраните служители.
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#SHU2017

1. Две приложения за QUINTANA 4D . Приложенията са с от-
ворени данни и добавена реалност за  цифрово усъвър-
шенстване на историческата реконструкция на Кинтана. 
Приложенията улесняват динамичното и интерактивно ре-
ализиране на цифровото съдържание, създадено по време 
на различните фази на Градската лабораторията;

2. Две предложения за АУГМЕНТИРАН ТУРИЗЪМ - тематичен 
исторически, културен и натуралистичен маршрут, допъл-
нен от комуникация, атракция и технологични решения.

3. Два проекта за DIGITAL PUBLIC ART в публични простран-
ства се трансформират в “музей” за подобряване на ми-
налата, настоящата и бъдещата културна идентичност на 
града.

# SHU2018

 Събитието ще се проведе на 5-8 юли 2018 година.

8. Финансиране: 

 Събитието, включително всички подготвителни, организа-
ционни и допълнителни дейности, струва между 20 000 и 30 
000 евро. С този бюджет ние покриваме по-голямата част от 
пътните и дневните разходи за всички участници и персонал.

 Източници са предимно собствени средства и проекти 
на ЕС.Emmaüs Connect има бюджет от 3,2 млн. Евро.

9. Период на изпълнение:

 Социалните хакатон продължават 4 дни и обикновено се 
организира през първата седмица на юли. Подготовката на 
обученията започва от април / май и продължава между 20-
60 часа. Дейностите за проследяване и оценка зависят от 
всеки отделен проект.

10. Уебсайт: за допълнителна информация за социалните 
иновации (ако е приложимо)

www.socialhackathonumbria.info
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Допълнителни бележки:

- Община Фолиньо и регион Умбрия винаги са подкрепяли 
събитието. Като представляващи местната и регионалната 
публични власти, винаги са допринасяли чрез подкрепа и 
популяризиране на събитието. Също така, и двата органа 
се интересуват, защото Социален хекатон Умбрия (Social 
Hackathon Umbria (#SHU)) е в съответствие с приоритети-
те на Градоустройствената програма на община Фолиньо и 
Програмата в областта на цифровите технологии на реги-
он Умбрия. Те също така активно участват в инициативата 
с един представител в журито за подбор на най-добрите 
проекти / продукти. През 2017 г. община Фолиньо е и пряк 
бенефициент на дигиталния маратон за съвместно създа-
ване, където всички предизвикателства са насочени към 
цифрово представяне на местното културно наследство.

- Stati Generali dell’Innovazione е национална асоциация, фо-
кусирана върху цифровите и социалните иновации. Тази 
асоциация подкрепя и насърчава Социален хекатон Ум-
брия (Social Hackathon Umbria (#SHU))  на национално 
ниво, като привлича хора и организации от цялата страна 
и увеличава резултатите чрез целенасочени действия за 
разпространение в специализирани медии или на тема-
тични конференции.

- Училища, младежки организации и сдружения с нестопан-
ска цел. Те са преките бенефициенти на инициативата:
• от една страна (особено училища и млади хора), участ-

ващи в предварителните обучителни събития (курсове, 
семинари и др.) за развитието на цифровите умения;

• от друга страна (организации с нестопанска цел или со-
циално ориентирани компании), предлагащи идеи за 
съвместно създаване на цифрови технологии и използ-
ване на обучените млади хора за тяхното действително 
използване и развитие.
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е-БиБлиоТекар. 
Умения За съвременния БиБлиоТекар

1. Тема / Предмет на социалните иновации

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

2. цел на социалните иновации

Основните цели на социалната иновация:

n Разработване на нови услуги за обществен достъп до зна-
ния за използването на информационни и комуникацион-
ни технологии по иновативен начин;

n Разработване и сертифициране на цифрови компетент-
ности по международния стандарт ECDL за библиотекари 
и помощен персонал на ниво обществени библиотеки в 
рамките на ANBPR;

n Разширяване на предлагането на висококачествени въз-
можности за обучение, тестване и сертифициране в об-
ластта на ИКТ на нови теми, необходими за подобряване 
на работата с и на потребителите на библиотеки, така че 
те да придобият необходимите умения по цифрови техно-
логии в информационното общество.

3. етап на социалните иновации

Прилагане

4. списък на партньорите и заинтересованите страни, участ-
ващи в планирането и изпълнението на социалните иновации

Партньори:

n Националната асоциация на библиотекарите и обществе-
ните библиотеки в Румъния (ANBPR) - Център за тестване 
на ECDL в оперативния отдел;

n ECDL ROMANIA S.A., орган за сертифициране на цифро-
ви компетентности в Румъния, национален оператор на 
ECDL с лиценз за Румъния.
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Заинтересовани страни:

n 10 областни библиотеки в Арджеш, Браила, Клуж, Дембо-
вица, Долж, Яломита, Салаж, Сибиу и Букурещ (Метропо-
литана библиотека);

n ECDL - тестовият център на оперативния отдел на 
ANBPR.

5. интереси, функции и роля на всеки партньор и / или за-
интересована страна, участващи в социалните иновации 
(кратко описание в няколко изречения)

 АНБПР се застъпва за развитието на модерни библиотеки 
с  добре обучени библиотекари, свързани с модерните техно-
логични тенденции. За да могат услугите на библиотеките да 
отговарят по-добре на нуждите и очакванията на съвремен-
ните потребители, трябва да се обърне специално внимание, 
да се инвестира в ИТ уменията на библиотекарите. От тази 
гледна точка, партньорството ANBPR-ECDL РУМЪНИЯ пред-
лага правилния контекст за осигуряване на библиотекарите с 
основни, средни или напреднали умения за работа с различни 
ИТ инструменти и оборудване. Чрез създаването на библио-
тека на високо ниво от висококвалифицирани библиотекари 
ще се подобри качеството на библиотечните услуги и ще се 
възползват цифровите потребители, което ще улесни библи-
отекарите. ECDL ROMANIA S.A. има изключителното право да 
предоставя ECDL лиценза за Румъния от 2002 г. и е орган за 
сертифициране на цифровите компетенции в Румъния.

 Мисията на ECDL РУМЪНИЯ е да повиши нивото на основ-
ни познания в областта на информационните технологии, да 
осигури високо ниво на компетентност при използването на 
персонални компютри и да установи използването на компю-
три в съответствие със стандартите, препоръчани на ниво Ев-
ропейски съюз.

 ECDL РУМЪНИЯ се стреми да подобри настоящата законо-
дателна рамка и да насърчи нови нормативни актове, пред-
назначени да допринесат за развитието в областта на ИКТ в 
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Румъния, като се започне с увеличаване на цифровата гра-
мотност.

 Чрез този проект и на базата на това партньорство, двете 
организации искат броят на обществените библиотеки, които 
ще прилагат стандарта ECDL, да нараства, особено в конте-
кста на предложението за сертифициране на ECDL, да бъде 
обогатено с нови, особено привлекателни и полезни компо-
ненти за библиотекари.

роля и функции на anbPr: 

n Улесняване на сътрудничеството за организиране на дей-
ности, свързани с развитието на цифровите компетенции 
сред библиотекарите и помощния персонал в библиоте-
ките на ANBPR;

n Осигуряване на постоянна подкрепа и консултиране чрез 
представители на ANBPR;

n Непрекъснато общуване и популяризиране на научените 
уроци и успехи чрез мониторинг и документиране на най-
добрите практики;

n Измерване на въздействието на предоставяните услуги.

Роля и функции на ECDL ROMANIA S.A.

n Подготовка и предоставяне на съдържание за разрабо-
тване на ECDL и дейности по сертифициране на цифро-
ви компетенции в обществените библиотеки в рамките на 
ANBPR;

n Осигуряване на постоянна подкрепа и съвети в областта 
на знанията и развитието на ИТ умения за представители-
те на обществените библиотеки и техните потребители;

n Заедно с екипа на АНБПР, непрекъсната комуникация и 
популяризиране на научените уроци и успехи чрез мони-
торинг и документиране на добри практики.

6. необходимост от социални иновации: нужди на целевите 
групи / нужди на партньорите и  заинтересованите страни
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 През първият етап на изпълнение целевата група беше от 
184 библиотекари и помощен персонал от окръжните библи-
отеки в Арджеш, Браила, Клуж, Дембовица, Долж, Яломица, 
Салай, Сибиу и Букурещ (Букурещката митрополитна биб-
лиотека и ECDL тестовият център на оперативния отдел на 
АНБПР)

нужди на целевите групи:
n Придобиване на необходимите дигитални умения в про-

фесионалната дейност;
n Повишаване на ефективността и ефективността на библи-

отекарите и помощния персонал;
n Запознаване на библиотекарите и помощния персонал с 

използването на нови технологии за подпомагане и пре-
доставяне на постоянни съвети на потребителите на биб-
лиотеката;

n Намаляване на времето за обработка и обработка и отго-
вор на електронни заявки;

n Сертифициране на цифровите компетенции по междуна-
родно признат стандарт.

нужди на партньорите/заинтересованите страни:

n Улесняване на достъпа до качествено образование и ди-
гитална грамотност за библиотекарите и помощния пер-
сонал за подобряване на библиотечната дейност;

n Подобряване на достъпа и участието на библиотекарите 
и помощния персонал във възможности за обучение по 
цифрови умения и сертифициране;

n Подобряване на организационната ефективност в рамки-
те на ANBPR и на ниво публични библиотеки в рамките на 
ANBPR;

n Осигуряване на справедлива, независима оценка по меж-
дународни стандарти за качество;

n Осъзнаване на необходимостта от развитие на цифровите 
компетенции сред библиотекарите и помощния персонал;
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n Непрекъснато популяризиране на добри практики и при-
мери за успех във връзка с прилагането на стандарта ECDL 
на ниво обществени библиотеки в Румъния.

7. Процесът на иницииране, планиране и изпълнение на соци-
алните иновации: кратко описание на стъпките и дейностите

1. 1. Определяне на идеята за проекта

2. 2.Изготвяне на идеен проектен 

3. 3. Одобряване на идейният проектния на ниво партньор-
ски консорциум

4. 4. Разработване на проект 

5. 5. Пилотно тестване (ECDL обучения, тестове и сертифи-
циране за първа група участници)

6. 6. Изпълнение на проекта /извършване на следните дей-
ности/:

6.1. ECDL акредитация на 10 центъра

6.2. Оопределяне на критериите за подбор

6.3. Подбор и регистрация на участниците

6.4. Дизайн на програма за обучение, съобразно групата

6.5. Информиране на обучаемите за програмата и периода

6.6. Провеждане на обучение

6.7. Тестване на обучаемите

6.8. Сертифицирането на участниците в ECDL (в зависимост     
от промотираните модули)

6.9. промотиране на проекта увеличаване на резултатите

7. Мащабиране на резултатите:

7.1. анализ на постигнатите резултати

7.2. промотиране на резултатите

7.3. изготвяне на доклад

8. количествени и качествени резултати и ползи (вкл. Пока-
затели за резултати и резултати) в резултат на изпълнението 
на социалните иновации 



70 Помагало по социални иновации

количествени и качествени резултати за целевите групи.

n брой на участниците в дигиталната компетентност, дей-
ности за развитие;

n брой на сканираните модули;

n брой на издадените сертификати за ECDL;

n брой на поддържаните тестове;

n брой на сертифицираните участници в обучението;

брой на разпространените публикувани материали;

n брой на онлайн проявите.

качествени показатели:

n дял на сертифицираните участници в ECDL / промоциона-
лен процент на библиотекари и помощен персонал;

n процент на библиотекари и помощен персонал, които са 
повишили нивото на своите знания и умения, необходими 
за подобряване на работата с и за библиотечните потре-
бители;

n качеството на придобити ИТ умения, формирани умения, 
нагласи за учене, знания и поведение.

За партньорите/заинтересованите страни:

n брой на публичните библиотеки в рамките на ANBPR, кои-
то са кандидатствали за регистрация по проекта;

n брой на членовете на ръководството на обществените 
библиотеки, които са наясно с необходимостта от разви-
тие на цифрови умения и сертифициране по международ-
ни стандарти;

n брой на библиотекарите и помощният персонал, които 
имат достъп до международно призната сертифицирана 
форма на обучение;

n брой на библиотекарите и помощният персонал, които 
имат възможност да учат със собствен темп, без да нару-
шават дейността на библиотеката;
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n брой на библиотекарите и помощният персонал, които 
имат достъп до безопасни и актуални учебни ресурси;

n брой на библиотекарите и помощният персонал, които по-
лучават специализирани насоки за подготовка на сесиите 
за тестване;

n брой на библиотекарите и помощният  персонал, които 
могат да оценят своите цифрови умения в организирана 
среда на обучение с максимална обективност;

n брой на библиотекарите и помощният персонал, които 
имат лесен достъп до местата за изпитване, в позната 
учебна и работна среда.

9. социално-икономическо въздействие върху обществото 
в резултат на прилагането на социалните иновации

 Проектът – “Е-Библиотекар. Умения на модерния библио-
текар” доведе до осъзнаване на необходимостта от развива-
не на умения за цифрова грамотност сред библиотечния и 
помощния персонал и тяхното актуализиране в съответствие 
с бързата еволюция на технологиите.

 В усилията си за въвеждане на информационни и комуни-
кационни технологии в библиотеките, фокусирайки се върху 
новите технологии, ANBPR и ECDL ROMANIA SA са ангажи-
рани в стратегическо партньорство с обществените библио-
теки, за да развиват дигиталните умения на библиотекарите 
и помощния персонал, така че те да могат да бъдат и ментори 
и фасилитатори на ниво общност. Чрез своята национална 
мрежа от клонове, ANBPR популяризира ползите от ИКТ сред 
своите членове и потребители.

 Чрез ANBPR и технологичната инфраструктура, достъпна 
в обществените библиотеки, потребителите на библиотечни 
услуги ще се възползват от специализирани съвети относно 
използването на информационни технологии и ще повишат 
своите цифрови компетенции.

 Чрез курсовете по ИКТ, организирани в 10 библиотеки в 
страната, ANBPR повиши цифровата грамотност на библи-
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отекарите и помощния персонал, допринасяйки значително 
за повишаване на цифровата грамотност на библиотечните 
потребители, намалявайки различията между градовете и се-
лата по отношение на достъпа до технологии. обучени са 184 
библиотекари, поддържани са 401 ECDl модула, успешно 
са промотирани 368 ECDl модула, проведени са 52 тестове 
на национално ниво и издадени са 128 ECDl сертификата.

10. Финансиране: суми и източници

Общ бюджет: 51 405.00 EUR ANBPR: 8 949 EUR

ECDL ROMANIA S.A.: 42 456.00 EUR

11. Период на изпълнение: 

От 14.03.2014-

12. Уебсайт: за допълнителна информация за социалните 
иновации (ако случаят е такъв)

https://anbpr.org.ro/index.php/bibliotecarii-publici-in-pas-cu-  
tehnologia-prin-certificari-ecdl/

https://www.ecdl.ro/articol/e-bibliotecar.-aptitudini-pentru-  
bibliotecarul-modern_154.html
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БЕЛЕЖКИ
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