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АНОТАЦИЯ 

Философията на този курс е да се създадат условия и предпоставки за научно- приложна 

дейност на студентите. Той представлява една процедура за разкриване възможностите на 

студентите. Курсът предоставя инструментариум за създаване на нови форми, звена, НПО за 

социална работа в България. Този курс има творчески характер за студента и направляваща 

функция за преподавателя. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на този курс е да развие у студентите способност за мултиплициране на 

знания в практическа приложимост на социалната работа с различни целеви групи. По- конкретно 

чрез него се цели развиване у студентите знания и умения за: 

 дефиниране на потребности на хората, нуждаещи се от подкрепа 

 тестване на идеите с потребителите на услугите 

 за социални практики като услуги 

 написване на проект за социална работа. Презентация и защита на проекта. 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Този курс е възможен, ако студентът е взел успешно предходните стажове: стаж в 

институция, стаж- социална работа с определена целева група по избор, както и специализираните 

курсове за социална работа с групи; социален маркетинг и др. 

 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л С у Общ 

Социални дейности и 
консултиране 

Задължителна 3  30  30  15  15 

Връзки с обществеността Избираема 3  30  30  15  15 
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СЪДЪРЖАНИЕ  

Тема 1. Кандидатстваща организация. Източници на финансиране на проекти 

Тема 2. Основна цел на проекта 

Тема 3. Подцели на проекта. Задачи на проекта 

Тема 4. Обосновка на проекта 

Тема 5. Описание на целевата група. Потребности на целевата група 

Тема 6. Основни дейности на проекта 

Тема 7. Основни принципи и методи на работа  

Тема 8. План- график за изпълнение на проекта. Времетраене на проекта 

Тема 9. Екип на проекта 

Тема 10. Партньори по проекта 

Тема 11. Очаквани резултати 

Тема 12. Устойчивост на проекта. Мониторинг и оценка. Очаквани трудности 

Тема 13. Финансова информация 

Тема 14. Документация. Приложения 

Тема 15. Разработване на проекти 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Лекции, презентации, дискусии, работа в малки групи. За разработка на проект за 

социална работа, на студентите се възлагат следните практически задачи: 

 Да направят литературен обзор на социалната политика и законодателството за съответната 

целева група - с цел дефиниране на потребност и предпоставки за проект; 

 Да проучат социалните практики до момента на писането на проекта, като подберат партньори 

за своя проект 

 Да привлекат партньори за своя проект. Да получат писма - подкрепа от партньорите. 

 

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методи за текущо оценяване:  

 Презентация на социaлната политика на избраната целева група; 

 Представяне в писмен вид рамката на проекта; 

 Интервюиране на хора, за които е предназначен проекта - тестване на идеята; 

 Доброволчество. 

Методи за оценяване на самостоятелната работа: 

 Оценява се рамката на проекта и презентацията на постигнатото. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. „Ръководство за разработване на проект за хуманитарни цели”, Мария Ганева, Зорница Ганева, 

Дишна Видева 

2. Информационен портал за НПО 

3. Информационен портал за проекти 

4. Информационен сайт Еразъм  

5. Информационен сайт за Еврофинансиране 

http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=7671
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=7672
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=14809
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=14806
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6. Информационен сайт на Оперативна програма "РЧР, МТСП  

7. Информационен сайт на Отворено общество 

8. Информационен сайт на Проекти на Община Бургас 

9. Информационен сайт на Структурни фондове на ЕС 

10. Информационен сайт на Фондация "Лале" 

11. Информационен сайт на Фондация "Отворено общество" - спечелени проекти със социална 

насоченост 

12. Информационен сайт на Фондация за развитие на гражданското общество - тематичен план 

13. Информационен сайт на Център "Отворено образование" - тематичен план 

14. Информационен сайт на Център за култура и дебати 

15. Национална програма за младежта 

16. Програма "ТЕМПУС", Проект "РИБИ". Проекти със социална насоченост. Сборник проекти 

17. Фонд "Рехабилитация и социална интеграция", МТСП 

http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=7666
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=7668
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=14808
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=14807
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=7669
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=14810
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=15039
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ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК 
:  

  

  

  
 CM 415 

 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ 
 Лектор:  Гл.ас. д-р Зорница Ганева 

 

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ: 

 ПИСМЕН – РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ (ПО ОБРАЗЕЦ); 

 Защита на проекта пред преподавателя и групата. 

  

 МЕТОД ЗА ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: 

 Оригиналност и адекватност на проекта - 50% 

 Презентация и защита на проекта - 25 % 

 Тестване на идеята и доброволчество за целевата група - 25 % 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ПО ИЗПИТНИЯ ВЪПРОСНИК 

1. „Ръководство за разработване на проект за хуманитарни цели”, Мария Ганева, Зорница Ганева, 

Дияна Видева 

2. Информационен портал за НПО 

3. Информационен портал за проекти 

4. Информационен сайт Еразъм  

5. Информационен сайт за Еврофинансиране 

6. Информационен сайт на Оперативна програма "РЧР, МТСП  

7. Информационен сайт на Отворено общество 

8. Информационен сайт на Проекти на Община Бургас 

9. Информационен сайт на Структурни фондове на ЕС 

10. Информационен сайт на Фондация "Лале" 

11. Информационен сайт на Фондация "Отворено общество" - спечелени проекти със социална 

насоченост 

12. Информационен сайт на Фондация за развитие на гражданското общество - тематичен план 

13. Информационен сайт на Център "Отворено образование" - тематичен план 

14. Информационен сайт на Център за култура и дебати 

15. Национална програма за младежта 

16. Програма "ТЕМПУС", Проект "РИБИ". Проекти със социална насоченост. Сборник проекти 

17. Фонд "Рехабилитация и социална интеграция", МТСП 

 

http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=7671
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=7672
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=14809
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=14806
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=7666
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=7668
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=14808
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=14807
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=7669
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=14810
http://e-services.bfu.bg/moodle/mod/url/view.php?id=15039

