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 Проект № CB007.2.22.053 „Мрежа за младежко лидерство“ се 
изпълнява от Сдружение „Нов път“  финансиран по Програма INTERREG 
Bulgaria Serbia 2014-2020, в партньорство с „Гласът на Враня“, Р Сърбия.

 Основната цел на проекта е изграждането на мрежа за младежко 
лидерство между България и Сърбия чрез привличане на млади хора от двете 
страни, които да бъдат обучени в ключови умения, с които да могат да решават 
конкретни проблеми на местните общности.

 Проектът стартира с подготовката и провеждането на проучване в целевите 
региони относно възможностите за включване на младите хора в гражданското 
общество. Проучването ще включва разработване на анализ на съществуващи 
политики, стратегии, планове и документи за идентифициране на причините за 
ниското ниво на гражданско участие на младите хора и провеждане на 4 фокус 
групи в България и 3 в Сърбия. На базата на събраната информация ще бъдат 
определени необходимите знания и умения за преодоляване на съществуващите 
дефицити и насърчаване на гражданското участие чрез обучение на младите 
хора, които са лидери обществено мнение. Ще бъде извършен подбор на 
40 младежи от двете страни на границата, които ще преминат обучение по 
следните модули: „Местни и национални младежки политики“, „Изграждане на 
граждански умения“ и „Лидерство и възможности за развитие“. Обучението ще 
комбинира предоставянето на теоретични знания с практическа работа в малки 
групи и ще е насочено към изграждане на умения за включване на младите хора 
при формирането на местни и национални политики, овладяване на ключови 
елементи на гражданското участие, решаване на проблеми, разработване на 
проекти и др. След приключване на обучението младите хора ще разработят 
нефинансови проекти за решаване на местни проблеми и стимулиране на 
гражданското участие. При разработването на своите проекти младите хора ще 
получават подкрепа от експерти с практически опит и висока професионална 
квалификация (ментори). Проектите ще бъдат представени на младежки лагер 
„Аз съм млад и активен“.
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Партньори по проекта:

● СДРУЖЕНИЕ „НОВ ПЪТ“
 Сдружение “Нов път” е българска 
неправителствена организация, учредена за работа 
в обществена полза през 2004 г. Нейната мисия 
е да развива и утвърждава духовните ценности и 
гражданското общество, насърчаване на здравето, 
образованието, науката и културата в подкрепа на 
групите в неравностойно положение, хората с увреждания и в подкрепа на 
социалната интеграция. Основните дейности на организацията са в няколко 
ключови сектора: 

 - Заетост: Осигуряване на заетост на представители на различни целеви 
групи като дългосрочно безработни лица, получаващи месечни социални 
помощи и хора с увреждания в социално предприятие “Пчела”, както и по 
различни проекти, финансирани от ЕСФ. 
 - Социални услуги: Развитие на социални услуги, предоставяни на различни 
целеви групи в неравностойно положение, бедност и социална изолация; хора 
с увреждания; представители на малцинствата и дългосрочно безработните  
чрез предоставяне на социални услуги. Сдружението работи за защита правото 
на детето да расте в семейна среда; за мотивиране на децата да посещават 
училище, да се реинтегрират в училищната среда; да сключват брак, когато 
са изградили психическа, емоционална и физическа готовност за поемане 
на отговорност за бъдещото поколение; за предотвратяване на семейното 
насилие чрез коригираща работа и др.
 - Здравеопазване: Профилактика и здравно образование; провеждане на 
информационни кампании; формиране на нагласи у децата и младежите за 
изграждане на отговорност за собственото им здраве; консултиране относно 
семейното планиране, изграждане на партньорска мрежа за подобряване на 
достъпа до здравни грижи и качествени грижи, превенция на туберкулозата 
чрез ранно откриване и диагностициране на туберкулоза и др.
 - Образование: Работа за равен достъп до образование и обучение на 
деца от етнически малцинства в много ранна възраст. Сдружението работи 
за изграждане на човешки капацитет в ромската общност чрез подкрепа на 
учениците за придобиване на средно и висше образование; предотвратяване 
на ранното отпадане от училище; работа с родители и семейства на деца, 

мотивация за обучение през целия живот и др. 
 - Приобщаване на ромите: Подкрепа на ромските общности за активно 
участие в процесите на вземане на решения, включване при разработването на 
стратегически програми, проекти и документи за ангажиране на местни ромски 
общности в процеса на мониторинг на изпълняваните стратегии, програми, 
планове и др. с фокус върху ромите и прилагането им от неправителствени 
организации, институции, общини и други.
 - Организацията е изградила капацитет за управление на проекти, 
финансирани от различни източници, включително от ЕС. Освен това, Сдружение 
“Нов път” разполага с екип от експерти за работа на пълен и непълен работен 
ден с опит в предоставянето на психологически консултации на възрастни, 
педагогическа помощ за деца, социални услуги за хора с увреждания и уязвими 
групи, мониторинг на оказваната персонална и социална помощ и провеждане 
на обучения на специалистите  за изграждане на необходимите навици за 
осъществяване на ежедневната им работа. 
Една от основните дейности на организацията от създаването ѝ е работата 
с млади хора, основно от ромска общност и подкрепата им за социална и 
образователна интеграция.

● СДРУЖЕНИЕ „ГЛАСЪТ НА ВРАНЯ“
 Сдружение „Гласът на Враня“ е неправителствена, 
нестопанска и непартийна организация, създадена на 
17.12.2010 г. Основополагащи принципи в работата на 
Сдружението са принципите на хуманност и солидарност. 
Сдружението работи за развитие на информираността 
на целевите групи за индивидуалните човешки права, 
провежда обучения за промяна на  нагласите, организира 
акции за да покаже съществуващите проблеми и работи за тяхното решаване. 

Целите на Асоциацията са:
 - Насърчаване и защита на човешките права, правата на малцинствата и 
жените и правата на детето
 - Борба с всички форми на дискриминация
 - Интегриране на децата със специални нужди и хората с увреждания в 
обществото
 - Развитие и осъзнаване на универсалните и индивидуални човешки права, 
осъзнаване на свободата, себеизразяването и зачитането на собствената 
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идентичност
 - Развитие на сътрудничество с организации и асоциации в страната и 
чужбина чрез създаване на мрежи. 
В продължение на 8 години са реализирани редица проекти, насочени към 
защита правата на човека, образованието и социална защита. Работата 
на Сдружението е фокусирана предимно върху маргинализирани групи от 
населението. До момента успешно са реализирани следните 9 проекта:
 - Социално картографиране на ромите и създаване на социални карти
 - Център за ранна грижа  и развитие на ромските деца
 - Подобряване на достъпа на ромските деца до образование в рамките 
  на съществуващата образователна система
 - Създаване на служби за социална защита на местно ниво за възрастни 
  хора
 - Създаване на шансове за реализиране на правото на лични документи
 - Подкрепа за развитие на младежкото предприемачество
 - Спасен от забрава
 - Пробуждаща се младеж срещу дискриминацията
 - Обучение на обучители на връстници за сексуално и репродуктивно 
  здраве.

Контакти
Сдружение „Нов път“ България 
П.к. 3357, Село Хайредин, област Враца, ул. „Дафинка Чергарска“ № 9,  
тел. за връзка: 0896782469, е-mail: new_road@abv.bg

Udruzenje “Glas Vranja” Srbija
Blagoja Parovica 3 17 500 Vranje,Srbija
069/399 82 22
E-mail:glasvranja.vr@gmail.com

 Програма за менторство между участниците в „Програмата за активно 
гражданско включване и развитие на младежкото лидерство“ и успешни 
представители на гражданския сектор се разработва като част от проект   
“Мрежа за младежко лидерство“.
Всеки от двадесетте  участници, завършилите „Програмата за активно 
гражданско включване и развитие на младежкото лидерство“ разработва 
нефинансов проект, насочен към разрешаването на важен за местната общност 
проблем. Младите хора са подкрепени в разработките си от ментор – граждански 
активен човек , който има опит в избраната от участника област. Всеки ментор 
ще работи с четирима завършили успешно Програмата за активно гражданско 
включване и развитие на младежкото лидерство

 В рамките на 3 месеца  участници работят под ръководството на ментор, 
като менторската програма завършва  с публичното представяне  - презентиране 
на разработеният проект  по време на трансграничният лагер „Аз съм млад и 
активен“, които ще се проведи в България. 

 Този наръчникът има за цел  да даде повече насоки и теоретична база 
на менторите, които ще подкрепят младите успешни представители на 
гражданския сектор  в техните общностни проекти. В него е представена по-
подробна информация по  темите Менторство, Роля на ментора, План за 
менторство, Насоки към ментора, Добри практики. Включени са и цитати от 
граждански активни лидери, които са менторите на младите хора. Той ще 
бъде издаден и разпространен и сред други неправителствени организации, 
които опитват да приложат менторството като успешен модел за развитие на 
лидери и организации. Наръчникът може да се ползва от всички, които имат 
желание да подкрепят и имат позитивно влияние в живота на младите хора 
в ромската общност и намират смисъл в отделянето и време и енергия  за 
тяхното развитие.
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Какво е за Вас, менторството ?

	 „Възможност	да	предадеш	опит	и	знания,	да	подпомогнеш	някого	да	развие	потенциала	
си,	да	върнеш	на	общността	част	от	това,	което	тя	е	направила	за	теб	в	началото	на	
професионалния	ти	път.	В	личен	план	аз	дължа	много	на	ментора	си	в	банковия	сектор,	
когато	 от	 Философски	 факултет	 и	 от	 работа	 като	 психолог	 в	 99	 болнично	 училище,	
реших	да	избера	друг	път	на	развитие.	За	това	с	удоволствие	предавам	опит	на	млади	
колеги,	както	и	разчитам	на	съвети	и	помощ	в	моята	работа	от	по-опитни	и	знаещи.“

Румяна Грозева 

	 „За	мен	менторството	е	двустранен	процес	на	обмяна	на	опит	между	по-знаещ	човек	
(ментор)	 и	 по-начинаещ	и	 учещ	 се	млад	 човек	 (менторстван).	 В	този	 процес	менторът	
„води“	менторствания	по	пътя	на	личностното	израстване	и	натрупването	на	собствен	
опит	в	съответната	област.	Така	се	постига	хармоничен	процес	на	взаимно	учене,	както	
от	страна	на	менторсвания,	който	развива	личните	и	професионалните	си	знания	и	умения	
в	съответната	област,	така	и	на	ментора,	който	развива	лидерските	си	компетенции	и	
умението	си	да	слуша,	да	задава	правилните	въпроси	и	да	дава	конструктивна	обратна	
връзка."

Мариана Петрова 

	 „Менторството	 е	 споделне	 на	 знания,	 умения,	 житейски	 опит,	 гледни	точки.	 То	 е	 и	
подкрепа.	Подкрепа	на	някого,	за	да	достигне	той	до	желана	от	него	цел	като	разгърне	
собствения	си	потенциал.	Менторството	може	да	бъде	и	партньорство.	Тогава,	когато	
си	помагаме	взаимно,	обсъждайки	интересни	за	нас	теми	и	споделяйки	най-добри	практики	
от	 интересна	 ни	 сфера.	 И	 в	 обобщение,	 менторството	 е	 споделено	 пътешествие,	
пътешествие	към	твоята,	към	нашата	дестинация.“

Биляна Богоева 

	 "Менторството	означава	да	се	превърнеш	за	някой	в	доверен	съветник	–	да	го	подкрепяш	
и	наставляваш	като	винаги	поставяш	на	първо	място	неговите	интереси.	Представете	
си,	че	се	намирате	в	една	стая,	заобиколен	от	много	предмети,	в	главата	ви	има	хаос	от	
мисли,	но	те	са	ограничени	до	предметите,	които	виждаш	в	тази	стая	и	живота,	който	
водиш	в	нея.	Менторството	дава	възможността	да	отвориш	прозореца	на	стая	за	човека,	
живеещ	в	нея,	за	да	види	какво	има	навън,	да	обогати	мирогледа	си,	да	види	възможностите,	
които	го	заобикалят.	
Основните	задължения	на	всеки	ментор	опират	до	оказване	на	подкрепа	на	човека,	когото	
наставлява,	помощ	за	развитие	на	неговия	потенциал	и	постигане	на	поставените	цели	
като	в	замяна	му	предлага	своите	знания	и	опит	и	не	на	последно	място	-	представлява	
пример	за	успех.“

Нина Димитрова
 

	 „Менторството	е	процес	на	съвместната	работа	между	двама	души,	по	време	на	който	
единият	споделя	опит,	знания	и	умения	и	помага	на	другия	да	идентифицира	своите	силни	
страни,	да	ги	доразвие,	да	натрупа	опит	и	умения	и	да	премине	етап	в	своето	развитие.	
Менторството	 може	 да	 бъде	 насочено	 както	 към	 развиване	 на	 специфични	 умения,	
натрупване	 на	 специфичен	 опит,	така	 и	 към	 преодоляване	 на	 определени	трудности,	 с	
които	даденият	човек	се	сблъсква	в	своето	лично	или	професионално	развитие.”

Александър Илчев 

	 „Наставничеството	 е	 съвместно	 начинание	 на	 ментори	 и	 наставници	 за	 определен	
период	 от	 време,	 където	 наставникът	 има	 ролята	 на	 такъв,	 който	 подкрепя	 и	 следи.	
Наставничеството	е	определен	начин	 за	 водещи	и	 подкрепящи	наставници	 чрез	цялата	
система	за	трансфер	на	знания	и	умения	на	наставниците.“

Андрияна Аршич

	 „Наставничеството	е	специална	интерактивна	връзка,	която	включва	обмен	на	знания,	
перспективи	 и	 преживявания	 между	 наставникът	 и	 ученика,	 чрез	 които	 наставникът	
ръководи	и	прехвърля	знанията	и	уменията	си	на	ученика.“

Новица Trajkovic

	 „За	 мен	 наставничеството	 е	 качествена	 връзка	 между	 учител	 и	 ученик,	 в	 която	
ученикът	 не	 е	 поставен	 на	 ниво,	 по-ниско	 от	ментора,	 а	 на	 двойка	 с	 наставник,	 който	
отговорно	води,	преподава	и	подкрепя	ученика.“

Кая Раймович

	 „Наставничеството	предоставя	възможност	на	участниците	да	придобият	по-добър	
поглед	върху	собствените	си	способности,	знания	и	умения.	Наставничеството	е	и	процес,	
при	който	наставникът	ръководи	участниците	в	процеса	на	acquiring	нови	знания	и	умения	
развитие,	както	лични,	така	и	професионални,	и	подобряват	собствените	си	капацитети.“

Милена Любенович

	 „Наставничеството	 за	 мен	 е	 установяването	 на	 истинско	 взаимодействие	 между	
мен	като	ментор,	който	има	знания	и	опит	и	хора,	които	имат	или	нямат	знания	и	опит.	
И	с	радост	прехвърли	знанията	и	опита	ми	на	човека	 /	 който	иска	да	бъде	образован.	И	
прехвърли	моя	опит	и	 знания	 към	ясно	определена	и	предварително	определена	времева	
рамка.“

Сладжана Недельокович
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 Още в древността подкрепата от по-възрастен и опитен член от общността 
се е считала за важна част от израстването на младите хора. Във всички култури 
могат да се посочат примери на предаване на знания и житейска мъдрост от 
по-опитни към млади хора. Интересен е фактът, че думата „ментор“, приложена 
към човек се среща още в гръцката митология. В епическата поема „Одисея“  
Ментор е герой, който съветва и пази сина на Одисей-Телемах. Менторството 
набира своята популярност през 70-те години на миналия век, като в началото 
и конкретно в САЩ менторските програми били създадени специално за 
жени, цветнокожи, хора в неравностойно положение и други групи, при които 
наличието на подкрепящ и знаещ съветник би могло да е особено полезно. 
Сега все повече младите хора получават подкрепа да реализират различни 
професионални и личностно ориентирани цели по този начин . 

 Менторството е подход за личностно и професионално развитие, при който 
опитен човек отделя време и енергия да напътства млад или сега прохождащ в 
сферата човек. Обикновено менторът  е по-възрастен човек, с повече житейски 
и професионален опит в сферата, в която се прохожда обучаемия. За да е 
успешен подхода Менторът е човек, ползващ се с авторитет и позитивно 
влияние върху младите хора. Програмите за менторство свързват ментор и 
обучаем въз основа на техните споделени интереси, нужди, цели, силни страни 
и личностни качества и им предоставят възможност да създадат дългосрочна, 
взаимно полезна връзка и споделени преживявания. Фокусът е към  развитие 
цялостната личност на обучаемите, така щото да бъдат полезни, както за себе 
си, така и за мястото, където живеят. Важно е да се отбележи, че менторство 
е доброволен процес, в който и двете страни обменят информация, допълват 
се и изграждат доверителни отношения основани на уважение и партниране в 
търсенето на решения спрямо идентифицираните проблемни области. 

Менторската програма

 В рамките на този проект менторската програма има за цел да подпомогне 
участниците да подготвят и реализират нефинансов проект, свързан с основен 
проблем на местната общност и ниското равнище на гражданско участие. 
Проектите ще поставят публично проблемите на хората от Северозападния 
регион на България и област Пчиня в Сърбия и евентуалните им решения. 

 За да бъде наистина полезна менторската програма ще се стреми да 
удовлетвори всички участници – менторът, получаващия подкрепа,  членовете 
на общността и др. Тя ще включват регулярни срещи за сътрудничество 
между менторите и обучаемите, така че да има постоянно адресиране на 
предизвикателствата, които младите ромски лидери срещат в общността. 
Менторите и обучаемите ще поддържат постоянна комуникация по телефон, 
имейл, скайп  или срещи в zoom платформата . Ще си организират срещи, 
ще бъдат поставяни задачи и ще имат възможност да получават постоянна  
обратна връзка. Менторите ще изготвят план за обмен на информация и 
подкрепа. Получаващите менторска подкрепа също могат да разчитат на списък 
с въпроси, които да улеснят комуникацията им с техните ментори. Участниците 
в менторската програма заедно с ментора ще изберат стратегиите за анализ 
и интервенция в общността, както и ще предложат методи за наблюдаване на 
напредъка. 

 Комуникация е ключова при реализирането на менторската програма 
. Важно е програмата за менторство да е  планирана така щото да подкрепя 
регулярна и непрекъсната комуникация между менторите и получаващите 
менторска подкрепа. Това е особено важно за младите лидери. Ако настъпи 
прекъсване в комуникацията за даден период от време, участниците ще се 
разочароват и ще се оттеглят от наставническите взаимоотношения, дори ако 
прекъсването се дължи на неразбиране или недоразумение .

Ключови концепции при създаването на менторски програми

 ● Комуникация
 ● Редовен контакт
 ● Надеждност на менторите
 ● Желание от страна на обучаемите
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 Индивидуалната форма на менторство  включва интензивна комуникация 
между ментора и обучаемия. Предварително се договаря план за действие, в 
който са разписани броя на срещите, начина на комуникация, целта и крайния 
резултат от съвместната работа. В хода на се реализирането на програмата се 
ползват различни техники  за събиране и анализ на информация, определяне 
на цели, задаване на въпроси, насочване, мотивиране, препоръчване на 
литература, и др.

 Освен заложената в тази програма индивидуална форма на менторство , 
съществуват и други форми  на менторство, които биха могли да се ползват в 
бъдеще:

  Групово менторство. Груповото менторство е друг формален подход, 
който се ползва  от някои организации. Ключовият компонент е обучителна 
група, която е съставена от 5 или 6 човека и ментор. Менторът, се грижи за 
управлението на времетраенето и честотата на груповите  срещи. Менторът 
осигурява перспективата и вникването в организационната структура, 
политиката на организацията,  както и начинът, по който  се вземат решенията 
и защо. При проектирането на  групите се  търсейки разнообразието на етноси, 
образователното ниво и опитът. Веднъж сформирани, групите трябва да се 
справят сами с проблемите. Резултатите от прилагането на групово менторство 
до момента са били винаги положителни. Членовете на групите научават 
повече за своите собствени сфери на интерес, а менторите намират повече 
потенциални активни хора и лидери.

 Електронно менторство. Електронното менторство все повече се налага 
в нашия много динамичен живот. Имейлът и Zoom Платформата   са  удобни, 
лесени за употреба и достъпени начини за комуникация. Използването им  
позволява на участниците да надхвърлят ограниченията на географските 
граници, времето и синхронизираната комуникация  (това е, когато няма нужда 
двете страни да са на разположение по едно и също време). В момент на 
COVID криза  тези начини са предпочитани за кореспонденция и работа.

Какви са ползите от реализирането  
на менторската програма?

	 В	 настоящата	 програма	 са	 обхванати	 млади	 хора,	 които	 нямат	 никакъв	 опит	 в	
реализирането	 на	 проекти.	 Те	 имат	 оригинални	 идеи,но	 нямат	 нито	 познанието	 как	
да	 ги	осъществят,	 нито	 знаят	към	 кого	да	 се	обърнат.	Ментортката	програма	ще	им	
предостави	възможност	да	намерят	пътя	за	реализиране	на	проектите	си	и	ще	ги	научи	по	
какъв	начин	трябва	да	дефинират	отделните	им	части,	така	че		да	подготвят	качествени	
проекти.

Нина Димитрова 

	 Менторската	 програма	 е	 	 пътешествието.	 Пътуването	 към	 еднаква	 цел	 заедно	 и	
поотделно	с	подкрепата	на	ментора.	Изминаването	на	този	път,	наречен	тук	менторска	
програма,	 ще	 «заведе»	 накрая	 участниците	 при	 нови	 умения	 и	 знания.	 	 Умения	 за	
формулиране	на	проблем	и	знания	за	развитието	му	в	проектна	идея	във	всичките	й	части.

Биляна Богоева 

	 Според	 мен	 основната	 полза	 от	 менторската	 програма	 е,	 че	 менторстваните	 ще	
могат	сами	да	извървят	пътя	на	формулирането	на	проектната	си	идея	и	разработването	
й	 в	 различните	 й	 части.	 Тук	 особено	 важни	 са	 техните	 лични	 цели,	 които	 искат	 да	
постигнат,	и	тяхното	лично	желание	да	се	учат	и	да	развият	идеите	си.	Вярвам,	че	само	
така	менторската	програма	ще	бъде	полезна	и	ще	е	истински	процес	на	учене.

Мариана Петрова

	 „Участието	на	младите	хора	в	менторска	програма	би	им	помогнало,	чрез	общуването	
с	ментора	 и	 черпейки	 от	 неговия	 опит	 да	 открият	 и	 доразвият	 умения,	 които	 имат	и	
да	 постигнат	определена	 цел,	 която	 са	 си	 поставили.	менторството	 е	 възможност	 да	
получат	подкрепа	в	своето	лично	и	професионално	развитие”	

Александър Илчев

	 „Работата,	 под	 ръководството	 на	 ментор,	 създава	 чувството	 на	 свързаност	 и	
ангажираност	към	кауза	и/	или	компания,	повишава	продуктивността	в	работата,	създава	
дори	среда	на	конкурентност		при	повече	от	един	човек	,	подпомаган	от	ментор.	Това	прави	
човек	по-ефективен,	по-свързан	и	много	по-мотивиран“

Румяна Грозева 
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	 "Предимствата	 на	 изпълнението	 на	 менторската	 	 програма	 са,	 че	 наставникът	
прехвърля	 своите	 /	 нейните	 знания,	 умения	 и	 преживявания	 на	 ученика,	 т.е.	 лицето,	
участващо	 в	 менторската	 програма.	 Тази	 връзка	 между	 ментор	 и	 студент	 е	 уникална,	
защото	наставникът	е	събеседникът	и	води	чрез	личен	растеж	и	развитие	на	учениците,	
както	и	подкрепа	във	всеки	сегмент	на	менторство	подкрепа."

Сладжана Недельокович

	 "Наставничеството	свързва	талантливи,	отдадени	и	ангажирани	млади	хора,	активни	
в	областта	на	активизма,	с	подходящи	наставници	във	връзка	с	техните	нужди	и	интереси	
за	развитие.	Чрез	поредица	от	дейности,	обучения	и	събития	им	предоставя	прозрения,	
контакти	и	информация,	които	не	биха	намерили	лесно	в	професионалния	си	кръг."

Милена Любенович

	 "По	време	на	менторската	програма	връзката	между	ментора	и	ученика	се	основава	
предимно	 на	 доверие.	 И	 много	 важен	 фактор	 е	 пряката	 и	 отворена	 комуникация.	
Наставникът	вижда	предимствата	и	дислексите	на	ученика	си	чрез	отворена	връзка."

Кая Раймович

	 "Чрез	Менторската	програма	е	представена	пряка	комуникация	с	лицата,	участващи	
в	 Менторската	 програма.	 Чрез	 насочване	 и	 прехвърляне	 на	 знания	 и	 умения	 лицата	 са	
обучени	самостоятелно	да	използват	придобитите	знания	и	умения	на	практика."

Новица Trajkovic

	 "Предимствата	 от	 изпълнението	 на	 програма	 за	 наставничество	 се	 сблъскват	 с	
млади	хора	с	предизвикателства,	пред	които	са	изправени,	представяйки	възможностите	
и	 решенията	 си.	Чрез	менторската	програма	менютата	 са	 директно	фокусирани	 върху	
решаването	на	предизвикателства	и	проблеми.	Те	са	снабдени	с	инструменти	и	знания,	
които	допринасят	за	решаването	на	проблеми."

Андрияна Аршич

Ползи за обучаемите 

 Младите хора, които участват в менторската програма, получават ценни 
насоки от хора, които могат да разкажат от първо лице как са помогнали на 
своите общности. Освен като модел за поведение, те  им помогнат да изградят 
по-голяма увереност в способностите си за влиянието си в общността; да 
се справят по- успешното  с проблемите, в местата където живеят; както и 
да изградят позитивни отношения с други влиятелни в общността хора и 
институции. 

 В периода на реализирането на менторската програма младите хора 
придобиват знания и умения за поддържане на контакти с различните 
институции, умения за системен анализ на проблеми, умения за решаване 
на конфликти, усвояват и прилагат ефективни модели за комуникация и 
убеждаване. Чрез менторските програми младите хора успяват да придобият 
самочувствие и увереност в своите възможности, ангажирайки се с решаване на 
обществено значими проблеми и изработвайки предложения за подобряването 
им. Засилва се усещането им ,че са подкрепени и не са сами в процесите на 
местно ниво. Също така получават повече умения да управляват своята лична и 
професионална реализация.  Младите хора се научават да търсят и получават 
обратна връзка от по-опитни хора, което е от ключова важност за бъдещето им 
развитие. Създават мрежа от контакти и ресурси, които ще им бъдат полезни в 
бъдеще.



EUROPEAN UNION

Bulgaria - Serbia 
EUROPEAN UNION

Bulgaria - Serbia 
Project CB007.2.22.053

Youth Leadership Network
Project CB007.2.22.053

Youth Leadership Network

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme  16 The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme  17

Ползите за менторите

 Менторите обикновено имат полза от процеса на менторство в сфери, в 
които са натрупали експертиза и опит, но в процеса на менторство те също 
така могат да израстват и да натрупват увереност. Те предават своя опит и 
познание и имат възможност да забележат бъдещи влиятелни лидери, с които 
да продължат да си сътрудничат в развитието на общностите. Допринасяйки 
за израстването на младите хора се повишава усещането им за себеуважение 
и принос към развитието на обществото. Връщат се към познанията си да 
слушат активно и да анализират процесите на различните нива. Засилват се 
уменията ми да поддържат значими междуличностни взаимоотношения и да 
разбират различни гледни точки на проблемите в местните общности. Могат 
да препоръчат младите хора на други организации и гражданско активни 
структури.

Ползи на нивото на общността

 На нивото на общността менторската програма допринася за развитие на 
местен ресурс от подготвени млади хора с граждански познания и  умения, 
с  по-високото самочувствие, с изградени ефективните партньорства и с по-
голямото влияние в общността. Насърчава търсенето на сътрудничество и 
партньорства за решаване на местните проблеми.

Каква е ролята на ментора?

	 „Първо	-	приятел,	а	след	това	наставник.	Човек,	с	по-голям	опит,	който	го	предава,	но	
който	и	науча	и	се	обогатява	с	умения	и	знания	много	в	менторската	работа.“	

Румяна Грозева

	 Менторът	е	водачът,	човекът,	който	по	стръмното	подава	ръка,	следи	за	пътя,	но	не	
го	избира.	Той	е	ненатрапчивият	подкрепящ,	който	слуша,	задава	правилните	въпроси	и	
кара	манторствания	да	намира	сам	верните	отговори.

Биляна Богоева 

	 За	мен	ролята	на	ментора	е	да	«води»	менторствания	по	пътя.	Това	трябва	да	става	
не	 като	му	 налага	 личната	 си	 гледна	точка	 и	 идеи,	 а	 като	 задава	 правилните	 въпроси,	
които	да	помогнат	на	младия	човек	да	се	замисля,	да	търси	решения	и	да	пробва	различни	
алтернативи.	Друга	важна	роля	на	ментора	е	да	слуша	внимателно	и	да	дава	конструктивна	
обратна	връзка,	която	да	отваря	възможности	за	дискусия	и	за	обсъждане	на	нови	идеи	и	
подходи.

Мариана Петрова

	 Менторът	е	експертът,	който	благодарение	на	своят	опит	и	познания	ще	напътства	
младежите	 в	 дефинирането	 на	 целите,	 основните	 дейности	 и	 очаквани	 резултати	 на	
проектите	им.	Той	е	човекът,	който	ще	отвори	прозорецът	за	младите	хора,	които	ще	
подпомага.	Менторът	е	съветникът,	 който	ще	подхранва	идеите	на	младежите,	 които	
наставлява,	ще	им	показва	грешките,	но	чрез	конструктивната	си	критика	ще	ги	насърчава	
и	ще	подпомогне	процеса	на	писане	на	техните	проекти.

Нина Димитрова
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	 „Ролята	на	ментора	е	не	само	да	сподели	своя	опит,	но	и	да	помогне	на	младия	човек,	
на	който	е	ментор	да	извлече	специфично	необходимото	за	него	от	споделянето	на	този	
опит,	това,	което	би	му	помогнало	да	развие	собствените	си	умения	и	качества.”

Александър Илчев 

	 Ролята	 на	 наставника	 е	 да	 използва	 определени	 техники	 и	 инструменти	 (активно	
слушане	 и	 задаване	 на	 въпроси)	 в	 целия	 процес	 на	 наставничество,	 за	 да	 посочи	 нови	
направления	на	мислене	и	действие	на		ученика,	както	и	да	осигури	подкрепа	при	изправените	
пред	предизвикателства.	ниво	на	доверие	с		менторираният.	Професионално	и	отговорно	
прехвърля	знанията	си,	без	да	иска	нищо	от	ментора.

Андрияна Аршич

	 Наставникът	 прехвърля	 знанията	 си	 на	 учениците	 с	 адекватен	 подход	 и	 според	
предварително	определения	план	и	програма.	Наставникът	дава	допълнителни	обяснения	
и	трансфери	на	знанията	си	чрез	практически	примери.	Наставникът	навлиза	в	знанията	
и	уменията	в	развитието	на	друг	човек.

Новица Trajkovic

	 Ролята	 на	 наставникът	 е	 да	 предоставя	 оптимални	 инструкции,	 предложения,	
обяснения,	 инструкции	 и	 съвети	 за	 ученика	 си.	 Наставникът	 чрез	 адекватен	 подход	
прехвърля	знания	и	умения	на	ученика	си.	Наставникът	анализира	необходимите	умения	и	
осигурява	конструктивна	обратна	връзка.

Кая Раймович

	 Наставникът	има	ролята	на	такъв,	който	следи	и	подкрепя.	Ролята	на	наставникът	е	
да	бъде	фокусиран	върху	ученика,	създава	разбиране	и	доверие,	открива	таланта	на	ученика	
и	изгражда	своите	капацитети	и	умения.	Наставникът	прехвърля	знанията	си	на	ученика.	
Ролята	на	наставникът	е	да	слуша	и	да	отваря	пространството	за	нови	посоки	на	мислене,	
като	задава	подходящи,	а	за	връзката	важни,	въпроси.	Наставникът	насърчава	новаторски	
подход	към	работата	и	ежедневието

Милена Любенович

	 Ролята	 на	 наставника	 е	 да	 бъде	 събеседник	 и	 водач	 чрез	 личното	 и	 професионално	
развитие	на	учениците.	Наставникът	прехвърля	знанията,	опита	и	режисира	и	мотивира	
учениците	 си.	Наставникът	 се	 ръководи	 от	желанието	 да	 прехвърля	 знания,	 а	 не	 да	 се	
популяризира.

Сладжана Недельокович

 Менторите правят няколко неща в програмата. Първо дават обратна 
връзка на обучаемите и ги насочат в изпълнение на техните общностни 
нефинансови проекти. Обсъждат с тях стратегическите им цели, подпомагат 
ги с информация и контакти, съвети. Подкрепят и ги мотивират да достигнат 
до крайната си цел. Държат фокус върху проблема и неговото решаване. 
Споделят свой опит и открития с обучаемите. Развиват мрежата на контакти 
между ромските млади лидери  и външната среда. Влизат в ролята на модели 
на поведение и наставници в изграждането на определени позитивни качества 
и умения у младите хора. Споделят експертиза, подкрепа и окуражаване. По 
време на срещите менторите поддържат обективност по време на целия процес 
на менторска подкрепа, изграждат доверие и поверителност, създавайки 
безопасна зона, в която участниците могат открито да изразят своите нужди и 
мисли.

 Менторите в програмата са активни представители на гражданския сектор, 
които имат опит в работа с различни общности. Мотивирани да предадат своя 
опит на млади хора, включително и на такива от различен етнически произход. 
Те самите имат опит в разработване и реализиране на проекти в общностите, 
от които идват. Едно от най-важните неща е, че имат желание и възможност да 
отделят от личното си време за подкрепа на четирима млади хора в рамките на 
3 месеца. 

 Менторите са експерти в различни области и това заедно с регионалния 
признак е в основата на разпределението на участниците спрямо проектите им 
и експертизата на менторите. 
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Няколко много важни характеристики на менторите:

 1. Умеят да държат фокуса върху целите на проекта, реализиран от 
  обучаемия;
 2. Изграждат доверие;
 3. Умеят да задават въпроси;
 4. Умеят да дават конструктивна и развиваща обратна връзка, както 
  и да получават такава.
 5. Умеят да слушат активно и да разграничават собствените си 
  убеждения от тези на обучаемия.
 6. Умеят да поставят цели 
 7. Създават личен план за действие
 8. Умеят да задават структура 
 9. Умеят да изграждат партньорства и мрежи 
 10. Имат ли възможност отделят време за срещи и дискусии с 
  обучаемите 
 11. Поддържат да ползват съвременни технически средства за 
  комуникация и кореспонденция

Инструменти за менторство

 Един от най-известните модели, който се ползва за личностно и 
професионално развитие в менторството е този на Джозеф Луфт и Хари Ингам, 
по известен като Прозорец на Джо-Хари. Той визуално представя характера на 
човека с четири квадранта решетка.

 Целта на Прозореца на Джо-Хари  е да се покаже важността на откритата 
комуникация, и да обясни нейното влияние върху функционирането на човека 
групата, както и на доверие, което изглажда и е ключово за неговото личностно 
и професионално израстване. Моделът също така ни учи за значението на 
самостоятелно споделяне, и показва как обратна връзка може да помогне на 
всеки човек да израства, както лично и професионално.

Има две основни идеи,  
които стоят зад инструмента:

 1. Можем да изградим доверие 
  с другите, като споделяме 
  информация за себе си.

 2. С помощта на обратна връзка 
  от другите, можете да научим 
  за себе си и да влезем в 
  хармония с лични въпроси.

 Чрез модела на Джо-Хари се обяснява как  менторът може да  помогне на 
всеки от обучаемите да разберат стойността на споделянето, и можете да го 
насърчи да се даде, и приемам, конструктивна обратна връзка. Това може да 
помогне на хората да градят по-добри, по-доверителни отношения един с друг, 
както и решават проблеми заедно, и да работят по-ефективно като екип.

 Прозорецът на Джо-Хари е показан като четири квадранта решетка, които 
можете да видите в диаграмата по-долу:



EUROPEAN UNION

Bulgaria - Serbia 
EUROPEAN UNION

Bulgaria - Serbia 
Project CB007.2.22.053

Youth Leadership Network
Project CB007.2.22.053

Youth Leadership Network

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme  22 The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme  23

Четирите квадранта са:
1. Отворена зона (Квадрант 1)

 Този квадрант представлява нещата, които знаете за себе си, и това, което 
другите знаят за вас. Това включва вашето поведение, знания, умения, нагласи, 
и социална история.

2. Сляпа зона (Квадрант 2)

 Този квадрант представлява неща, които вие не знаете за себе си, но за 
които се знае от другите. Това може да включва обикновена информация, която 
вие не знаете, или може да включва дълбоки въпроси (например, чувство на 
неадекватност, некомпетентност  или отхвърляне), които често са трудни за 
личностно осъзнаване, и все пак може да се вижда от другите. 

3. Скрита зона (Квадрант 3)

 Този квадрант представлява неща, които знаете за себе си, но които 
другите не знаят.

4. Непозната зона (Квадрант 4)

 Този последен квадрант представлява неща, които са неизвестни, както за 
теб, така са непознати и от други.

 Крайната цел на Прозореца Джо-Хари  е да се разшири Отворена зона, 
без да разкрива информация, която е прекалено лична. Отворена зона е най-
важният квадрант, като цяло. Колкото повече хората знаят един за друг, толкова 
по-ефективни са за себе си и умеят да  работят заедно с другите. 

 Процесът на разширяване на квадрант Отворена зона се нарича 
“споделяне” и това е процес на размяна на мисли, който се провежда между 
обучаемия и ментора, или другите хора, с които се взаимодейства. Като 
споделяме информация, нашата Отворена зона се разширява вертикално и 
нашата Скрита зона става все  по-малка. Когато менторът или хора от екипа ни 
дават обратна връзка за това, което те знаят или виждат в нас, тогава нашата 
Отворена зона се разширява хоризонтално, а Сляпата зона става по-малка.

 На пръв поглед, Прозореца на Джо-Хари може да изглежда като сложен 
инструмент, но всъщност е много лесно да се разбере само с малко усилие. 
Като такъв, той осигурява визуална представа, че хората могат да се развиват, 
като се вгледат в собствената си личност / с подкрепата на ментора или на 
другите обучаеми/ и илюстрира важността на това да сме отворени и да 
приемаме  обратна връзка от другите.

 Обикновено с хората, които имат голяма Отворена зона е лесно да се 
говори, те комуникират честно и открито с други хора, и имат добри отношения 
в групата и общността. С хората, които имат много малка Отворена зона, е 
трудно да се говори. Те изглеждат затворен и необщителни, често не работят 
добре с другите, защото те не им вярват.

 Други хора могат да имат голяма Сляпа зона с много проблемни области, 
които не са идентифицирани или осмислени все още. Въпреки това, другите 
могат да виждат тези проблемни области ясно. Тези хора могат да имат ниско 
самочувствие или дори може да имат проблеми с гнева, когато се наложи да 
работят с други хора.

 Процесът на разширяване на нашата Отворена зона включва споделянето, 
като механизъм. Казано по-просто, колкото повече (разумно) се отворим и  
разкриваме нашите мисли, чувства, мечти и цели, толкова повече започваме 

Другите знаят за мен Зная за себе си Не зная за себе си

С
по

де
ля

не

Обратна връзка

Отворена зона
Аз знам за себе си и 
другите знаят за мен

Сляпа зона
Аз не знам за себе си, 
другите знаят за мен

Скрита зона
Аз знам за себе си, 

другите не знаят за мен

Непозната зона

Другите знаят за мен
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да  изграждаме доверие в другите хора към нас самите. Добре е да се избегне 
“свръх-споделяне”, което може да повреди отношенията на хората с нас.

 Друг важен аспект на разширяването си Отворена зона е приемане на 
обратна връзка от нашия ментор и от другите хора в нашия екип. Тази обратна 
връзка ни помага да научим важни неща за себе си, които другите могат да 
видят, но ние не можем. Това е важно за личностно израстване.

 Важно е менторите да бъдат внимателни за начина, по който дават обратна 
връзка. Някои хора са много отворени и лесно приемат подхода на обратната 
връзка, но други не. Можете да се предизвика защита или нарушаване на 
връзката между ментор и  обучаем, ако се предложи лична обратна връзка на 
някой, който не е свикнал с това. Добре е менторите да са чувствителни към 
това и да започнат постепенно с по-леки за приемане от обучаемите неща.

 Важно е обратната връзка да бъде такава, че да може да помогне на човек 
да разширява своята Отворена зона по посока на Скритата зона, като това се 
случва чрез задаване на въпроси, насочване, изслушване, предразполагане, 
изграждане на доверие. Менторите играят ключова роля тук чрез даване на 
конструктивна обратна връзка на обучаемите  за техни собствени Слепи зони.

 Дотук разгледаните инструменти за менторство са свързани с изграждане 
на доверие, споделяне, даване и получаване на обратна връзка.

 Някои важни насоки при даване на обратна връзка от страна на 
менторите към обучаемите:
 
 Ако обратната връзка е негативна:

Давайте я • В подходящо време

• Лице в лице

• Не на публично място и пред други хора

Започвайте с • Какво е направено добре

Установете фактите • Какви са доказателствата 

• Как може да се провери и изясни

Питайте и слушайте • Отворени въпроси за по-голяма яснота

• Активно слушане и съзнание за невербалните  
 сигнали

Ако критикувате 
действието на 
обучаемия

• Акцент върху това какво е направено 

• Акцент върху конкретното поведение, а не  
 върху личността

Съгласувайте какво  
да се предприеме

• Какво решение ще се вземе, за да се разреши  
 проблемът

• Как „ще измерите“ резултата?

Бъдете позитивни и 
добронамерени

• Акцент върху силните страни на обучаемия и 
  потенциала му за справяне 

• Предлагане на помощ и подкрепа при  
 необходимост

 Ако обратната връзка е позитивна:

Направете я 
конкретна

• Бъдете точни и конкретни за това какво е  
 извършено добре

• Осигурете конкретни примери за показани  
 знания, умения и поведения

 Подкрепете я с усмивка, потупване по рамото

Дайте я • Лице в лице

• В подходящо време

Не бъдете язвителни • Не добавяйте критика след похвалата 

• Избягвайте да използвате „но…“

Направете я 
публична

• Създайте среда за похвали (пред другите  
 обучаеми, пред общността, пред партньорите )
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 Задаването на въпроси е друг инструмент, който се ползва в менторството: 

Изкуството правилно да задаваме въпроси ни позволява да насочваме 
разговора в определена посока. Задавайки подходящи въпроси, менторите 
насочват обучаемите към определяне и реализирането на целта им . Колкото 
по-добри са техните въпроси, толкова по-стимулиращи и смислени отговори 
дават обучаемите. Всеки въпрос, който се задава, трябва да има определена 
цел, т.е. да знаем, какво искаме да постигнем чрез него.

 Въпросите биват няколко вида : 

 • Затворени въпроси, които дават възможност да се отговори положително 
или отрицателно. Типични отговори са „ДА“ или „НЕ“,„МОЖЕ БИ“ и „НЕ ЗНАМ.“ 
Играят важна роля при проверката на информацията в процеса на комуникация, 
тъй като отговорите са ясни и кратки. Прекомерната им употреба може да 
превърне диалога в разпит. 

 • Отворени въпроси, които предполагат и улесняват даването на свободен 
отговор. Този тип въпроси започват с въпросителна дума (какво, кой, кога, къде, 
как, защо). Дават възможност да бъде даден свободен и подробен отговор. 
 • Подсказващи въпроси, които предполагат даването на определени отговори. 
Задават се с цел, да повлияят върху отговора на обучаемия. Примерно: Сигурно 
ще се съгласите, че партньорът имат основателни причини, нали?, Навярно 
мога да ви помогна с нещо?

 • Алтернативни въпроси. Това са въпроси от типа „или/или“; индиректно 
поставят отговарящия пред избор от ограничен брой представени алтернативи. 
Не предполагат отказ. Тези въпроси ни помагат да насочваме разговора. Добре 
е да използваме въпроси, даващи алтернатива, когато искаме да уточним 
информацията. Те са полезни и в края разговор, когато трябва да се взима 
решение. Например: Днес или утре сте свободни?, през тази или следващата 
седмица да направим срещата?

 • Мотивиращи въпроси. Помагат ни да изградим взаимоотношения с 
обучаемия, стимулират го да участва в програмата и повишават неговата 
активност. Като гражданин, навярно, разбирате какви са предимствата на 
сътрудничеството? Ще положиш ли усилия, за да се представиш добре?

 • Насочващи въпроси. Те „водят“ отговора, който задаващият въпроса 
желае да получи. Често съдържат фрази от рода на „да предположим“, „не 
мислиш ли“, „нали“. Насочващите въпроси са малко по-категорични и „силни“ 
от Подсказващите. Например: Кметът е важна фигура в реализирането на 
проекта, нали?

 • Риторични въпроси. Тези въпроси често не изискват отговор или човекът, 
който задава риторичен въпрос, обикновено сам дава отговор. Имат за цел, да 
привлекат вниманието на слушателите и да засилят интереса им. Например: 
Сигурно си любопитен да разбереш, какви са предимствата от проекта? 
Сигурно се питаш, какви са ползите от предложението?

 Друга техника, която менторите могат да ползват в съвместната си 
работа с обучаемите е Мозъчна атака (Brainstorming/Writestorming). Тя  е 
групова техника, основана на метода на свободните асоциации, чиято цел е 
откриването на нови оригинални идеи, отнасящи се до определен проблем. 
Популяризиран от американеца А. Озбърн (1939), брейнстормингът има за 
цел да отстрани препятствията за креативността на участниците: социални 
задръжки или съблюдаването на йерархията, на условностите и мисловните 
навици, които ограничават въображението. Брейнстормингът казва, че всяка 
идея трябва да бъде приета и разгледана внимателно. Ето защо, обучаемите 
биват поощрявани и насърчавани да изказват всички свои мисли, дори и най-
странните, без да се опасяват, че ще бъдат оценени зле или критикувани. 
При  менторството е много важно участниците да не чувстват, че ще бъдат 
критикувани за предложенията и идеите си. 

 Менторите биха могли да ползват и популярната техника за анализ  
„Дърво на проблемите”, за да подпомогнат участниците при анализа на 
проблема и последиците за общността от него.  Тази техника се среща и под 
наименованието Ситуационен анализ или Анализ на проблемите, тя помага да 
се открият решения чрез картографиране на същността на причините и ефекта 
предизвикан от проблема. 

 Това дава много предимства:
 1. Проблемът може да се раздели на управляеми и лесни за разбиране 
части. Това дава възможност за по-ясно определяне на приоритетите и помага 
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за фокусиране на целите

 2. Дава възможност за  по-голямо разбиране на проблема и неговите често 
взаимосвързани и дори противоречиви причини. Това често е първата стъпка 
за намирането на печеливши решения;

 3. Като се раздели проблемът на по-малки части може по-лесно да се 
установи кои са ключовите хората и процесите които влияят;

 4. Това също може да помогне да установи дали са необходими 
допълнителна информация, доказателства или ресурси, за да развият сериозни 
аргументи за решаването му. 

 5. Процесът на анализ често помага и за изграждането на общо усещане за 
разбиране, цели и действия.

Въпросите, които менторът задава може да включват: 
 • Проблемът реален ли е?  
 • Кои според вас са икономическите, политическите и социокултурните 
   измерения на проблема?
 • Кои причини и последици се подобряват, кои се влошават, кои остават 
   на същото ниво?
 • Кои са най-сериозните последици? Кои от тях засягат най-голям брой  
  хора?  
 • Какви критерии са важни за нас в търсенето на решаването му?
 • Кои причини смятаме, че са най-лесни за адресиране и кои най-трудни?
 • Кои са възможните решения ?
 • Какви политики за промяна могат в най-пълна степен да адресират  
  проблема?

 Насоки към Менторите:

 
 1. Най-важно е обучаемите да открият собствения си път. Всичко, което 
трябва да направите е да задържате фокуса и да ги насочвате в правилната 
посока.

 2. Хората учат по различен начин. Някои имат нужда от примери. Някои се 
нуждаят от това да обсъждат подробно различните подходи и стратегии. Други 
трябва да пробват нещата, за да видят как те работят или не работят. Открийте 
как хората от вашата група учат най-добре и наблегнете върху техните силни 
черти, а не върху преодоляването на слабите им характеристики.

 3. Дайте възможност на хората да го правят по техния начин. Те ще имат 
повече самоувереност в собствения си напредък, ако сами открият собствените 
начини да бъдат ефективни.

 4. Използвайте думите си внимателно. Хората могат лесно както да бъдат 
объркани, така и да са вдъхновени от това, което им казвате.

 5. Избягвайте въпросите “Защо”.

 6. Бъдете готови уверено да споделите на своя обучаем собствените си 
предизвикателства и чувство на неудовлетвореност.

 7. Задавайте въпроси, които карат обучаемия да разсъждава - въпроси, 
изискващи сравнение, оценка и размисъл

 8. Изслушвайте.

 9. Помагайте без да спасявате.

 10. Бъдете пример за подражание.

 11. Когато дойде времето Вашият обучаем да продължи напред, 
отпразнувайте го и го отбележете подобаващо.
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 Насоки към младите лидери участници в Програмата:
 

 1. Използвайте участието си в менторската програма за да познайте себе си.

 2. Определете силните и слабите си черти, което ще помогне както 
на вас, така и на вашият ментор да създаде план за действие, който най-
добре да се фокусира проекта към област на познание, която има нужда от 
усъвършенстване.

 3. Изяснете целите си.

 4. Поддържайте връзка. Осведомявайте ментора си за това какво се 
случва и търсете помощ винаги, когато се нуждаете от такава;

 5. Наставлявайте останалите. Един от най-добрите начини да научите 
нещо е като го преподавате.

 Промяната на мисълта винаги е предизвикателство. Понякога израстването 
в среда на трудности, културните различия, недоверие, оставя трайно влияние 
върху представители на малцинствените групи. Именно за това е изключително 
важна ролята на ментора. Личният контакт, който се създава между него и 
обучаемия, е от ключово значение за успеха и на двамата. Създаването на 
доверителна връзка, при която обучаемият се чувства свободен да споделя 
идеите си и се чувства подкрепен в усилията си за промяна в общността, от 
която идва. Подходът е изцяло индивидуален, зачитат се чувствата и мнението 
на двете страни. Допълнителният ефект от участието в менторската програма 
би могъл да се види в продължаване на образованието на младите хора,  
повишаване на тяхната видимост и активност в местната общност, както 
и поддържането на лични и професионални връзки в мрежата от  лидери с 
активна позиция, знания и умения за гражданско участие във формирането на  
публични политики - “Младежко лидерство”.

Послание към участниците: 

	 “Не	спирайте	да	си	задавате	въпроси	и	да	учите.	Да	намериш	«правилния»	ментор	е	
истински	 късмет.	 Когато	 го	 намерите,	 използвайте	 всяка	 възможност	 да	 питате	 и	 да	
търсите	насоки	и	подкрепа.	Само	така	ще	можете	да	почерпате	от	неговия	или	нейния	
опит	и	знания	и	да	станете	по-добри.	Желая	ви	успех!”

Мариана Петрова 

 „Нека	се	учим	взаимно!“

Румяна Грозева 

 „Смело	мечтайте,	не	изхвърляйте	нито	едно	своя	идея,	дори	и	да	ви	се	струва	глупава	
–	понякога	именно	тя	може	да	покаже	вярната	посока,	а	аз	ще	съм	на	мястото	си,	за	да	
помагам!“	

Нина Димитрова 

	 “Наблюдавайте,	 слушайте	 и	 опитвайте.	 И	 менторът	 е	 бил	 някога	 като	 вас.	 Сега	
имате	шанса	вие	да	станете	като	него,	а	утре	дори	да	то	надминете.	После	–	предавайте	
нататък.	Знанията	и	доброто	са	/трябва	да	станат/	заразни..”

Биляна Богоева 

	 "Един	 истински	 приятел	е	 най-скъпото	нещо,	 което	можеш	да	 имаш	и	 най-хубавото	
нещо,	което	можеш	да	бъдеш!	Ментора	и	ученика	са	приятели	завинаги!"

 Александър Илчев

 "Посланието	ми	към	участниците	в	програмата	е	да	използват	знанията	и	уменията,	
придобити	 по	 време	 на	 менторската	 програма.	 Ако	 имат	 възможност,	 нека	 постоянно	
образоват	и	разширяват	знанията	си."

Сладжана Недельокович
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 "Използвайте	 знанията	 и	 уменията,	 придобити	 по	 време	 на	 Програмата	 за	
наставничество,	 за	 да	 инициирате	 и	 реализирате	 конкретни	 действия	 в	 общността.	
Използвайте	знанията	и	уменията	за	да	бъдете	активни!"

Милена Любенович

	 "Чрез	 менторската	 програма	 участниците	 получиха	 възможност	 да	 придобият	 нови	
знания	 и	 умения	 и	 да	 придобият	 по-добър	 поглед	 върху	 собствените	 си	 възможности.	
Всичко	по-горе	трябва	да	се	използва	за	по-нататъшен	растеж	и	развитие,	защото	чрез	
придобиване	на	нови	знания	и	умения	те	получават	възможността	активно	да	участват	в	
общността,	за	да	направят	видими	промени	в	общността."

Кая Раймович

	 "Да	превърнем	всички	придобити	знания	в	идеи	и	конкретни	действия,	които	ще	са	от	
полза	за	другите	млади	хора	в	общността"

Новица Trajkovic

	 "Единствената	 реална	 инвестиция	 е	 инвестиция	 в	 образованието.	 Освен	
новопридобитите	 знания	 чрез	 менторската	 програма,	 препоръчвам	 допълнително	
образование	и	разширявам	знанията	на	менторите"

Андрияна Аршич

РАЗРАБОТВАНЕ НА НЕФИНАНСОВО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ:
 Умението да се разработват ефективни проекти и печеливши предложения 
за тяхното финансиране е важна предпоставка за устойчивото развитие на 
дадена организация.

І.ПЛАНИРАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ПРОЕКТ
ЩО Е ПРОЕКТ? ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЕКТА.

 По своята същност проектът представлява решение на конкретен проблем. 
В литературата се срещат различни определения на понятието “Проект”.

Ето някои от тях:

 • Комбинация от задачи и действия, организирани за постигане на 
определена цел;

 • Обещания за постигане на определен резултат за определено време чрез 
необходимите за това действия,разпределени в ясни и управляеми стъпки;

 • Човешка дейност за постигане на конкретна цел в определено време и с 
определени ресурси;

 • Дейности, провеждани за определен период от време за постигане 
на определена цел или задачи на организацията; проектът може да бъде 
иницииран, за да се реши определен проблем или да се удовлетвори дадена 
възможност чрез поредица от съгласувани действия.

Добрия проект трябва ясно и кратко да отговаря на следните въпроси:

 • Защо? / проблемът/;
 • Какво? / целите /;
 • Кои? / целевата група /;
 • Как? / дейностите /;
 • Кога? / рамка във времето /;
 • Колко? / средствата /.
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 Като всяка човешка дейност проектът има свои характеристики. 
Основните от тях са:
 • Той е уникален – зад него стои нова,различна и оригинална идея.

 • Той е ограничен във времето.
 • Той създава промени – води до измерима разлика.При всеки успешен 
проект промените остават след приключването му.

 • Той има цел – не е сбор от несвързани помежду си дейности.

За да реализираме проекта,на нашата организация са и необходими средства. 
Един от най-често прилаганите начини, за да си ги набавим, е да подготвим 
предложение за финансиране на проекта до подходящия донор.

ІІ. ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ 
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ И КАКВА Е 
ЦЕЛТА?

 Предложението за финансиране е писмена молба за финансиране на 
проекта в две части – текстова/техническа/ и финансова/бюджет/.

 Целта на предложението е да се опишат потребностите или 
проблемът, за който си иска финансиране, начините, по които проектът 
ще удовлетвори тези потребности, и да се обоснове исканата сума за 
финансиране.

 С КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ЗА 
ДА Е ГОТОВА ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ?
 Всички донори биха желали да имат информация за организацията, чийто 
проект ще финансират.Необходимо е организацията да разполага с комплект 
документи, които може да използва винаги,когато е необходимо.

 Основните документи, които се изискват от повечето донори са:
 • Последен годишен отчет за дейността на организацията – най-често 
се изискват отчет за дейността, годишен счетоводен отчет и баланс. Добре 
е счетоводния отчет да е копие на документа,представен в статистика или в 

данъчна служба,за да е убеден донорът в неговата истинност;

 • План за работата през настоящата календарна година. От този план 
донорът би искал да разбере какво ще прави организацията през годината,как 
тя планира работата си и най-вече дали проектът,за който се иска финансиране, 
е сред дейностите,които организацията е планирала да извърши. 

 • Копие от устава на организацията. От това копие ясно личи дали 
проектът попада в програмните цели на кандидатстващата организация и в 
каква степен съответства на мисията,целите и задачите и.

 • Други документи, представящи управлението на организацията.
Това са стратегическия план за развитието и,маркетингови проучвания,план за 
вътрешен мониторинг на дейността. Документите са доказателство за зрялост 
на организацията и за професионализъм в управлението и във всички случаи 
биха повишили доверието към кандидата.

ІІІ. ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ.

 Предложението за финансиране се изготвя в специален формуляр.
Структура на предложение за финансиране и информацията, която трябва да 
се съдържа.

 1. ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ.

 Предварително следва да се запознаете с изискванията на съответната 
схема. Ако е необходимо снабдяването с разрешителни, то същите следва да 
бъдат подготвени в срок. Добре е да планирате времето, което Ви е необходимо 
за изготвянето на писма, лицензии, разрешителни и други документи които 
трябва да придружават изготвения от Вас проект.

▶ Заглавна страница.
 Тя трябва да съдържа следната информация:

 • Наименование на проекта: кратко и привличащо вниманието.Добре 
е заглавието да подсказва какъв е резултатът на проекта .Много често 
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организациите, опитвайки се да формулират заглавието, записват целта на 
проекта, което в повечето случаи е неприемливо. Допустимо е в заглавието 
да има хумор, закачка, цитат, който се помни лесно. Дългите и тромави изрази 
за заглавие не биха привлекли ничие внимание, включително и това на 
потенциалния дарител.

 • Име на организацията: обикновено се изисква името да бъде записано на 
български и на английски език.Ако името на организацията е много дълго и ще 
утежни текста на предложението, добре е в скоби да се изпише абривиатурата, 
която ще се използва в текста.

 • Дата: тя удостоверява актуалността на предложението.

 • Продължителност: ако донорът изрично не е упоменал друго, изписват 
се началото и края на проекта. Често кандидатстващата организация е 
затруднена да определи началото на проекта, тъй като зависи от началото на 
финансирането, а то не винаги е ясно.В такъв случай продължителността се 
определя в години,месеци или дни. 

 • Стойност: сумата,необходима за цялостната реализация на проекта,се 
представя в паричната единица,посочена от донора. В случай на съвместно 
финансиране на проекта от страна на няколко организации / включително и 
собствено участие/ сумата, за която се кандидатства пред съответния донор, 
се посочва отделно за всеки от партньорите.

▶ Резюме
 Това е лицето на предложението. Този текст е първата среща на  
оценяващите по проекта. Резюмето ще бъде многократно четено и 
обсъждано по дългата верига на оценяване. При успех на проекта резюмето 
ще бъде представено на медиите, WEB – страницата на финансиращата 
организация,пред останалите кандидатстващи за финансиране граждански 
организации. Информацията трябва да бъде ясна,точна,информативна и 
кратка. Обикновено донорът поставя ограничения за обема на резюмето /най-
често не повече от 10 реда/, но ако такова липсва, добре е обемът да не е 
повече от 1 страница.

Резюмето задължително трябва да дава кратка информация за:
 • Проблема довел до проекта;

 • Целта;

 • Целевата група на проекта;

 • Дейностите на проекта;

 • Резултата.

 Един възможен и ефективен подход за структуриране на предложението 
дава системният подход в управлението. Той разглежда управлението на една 
система / каквато е един проект / като съвкупност от четири компонента:

ВХОД – проблема на целевата група,за която ще работим;

ИЗХОД – резултата/продукта на проекта;

ЕФЕКТ – устойчивия общ резултат, който ще остане като въздействие от 
проекта.

 При подготовка на резюмето е възможно да бъде използвана следната 
структура:

ЕФЕКТ / общо устойчиво въздействие/

ИЗХОД / продукт,резултат /

ДЕЙНОСТ
ВХОД / проблема на целевата група/

 Тръгвайки отзад напред, ние първо заявяваме на донора какво искаме 
да постигнем, от което той най-много се интересува.Добре е резюмето да се 
формулира последно, след като целият проект е готов,за да може да се извлече 
сентенцията от цялата разработка.

 В резюмето не трябва да има информация и данни, които не се 
съдържат в основния текст на предложението!

ВХОД ДЕЙНОСТ ИЗХОД ЕФЕКТ
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▶ Обосновка.
 Тази част от предложението представлява информация за необходимостта 
довела до създаването на проекта. И чрез нея се дава отговор на следните 
въпроси:

 • Каква е историята на проблема?

 • По какъв начин проблемът е свързан с мисията на организацията и с 
  плановете и за работа?

 • Какъв е мащабът на проблема?

 • Защо е важно да се реши проблемът?

 • Какви предварителни проучвания по проблема са направени – 
статистически данни,анкети,срещи с целевите групи.Нужно е да се опише 
проблемът от гледна точка на целевата група.Добре би било дори, ако донорът 
не изисква това, да се приложат доказателства за направените проучвания - 
анализи на анкети, протоколи от срещи,публикациии в местни и в централни 
медии?

 • Как резултатите от проекта ще допринесат за решаването на 
проблема? – Добре е обсновката да е подкрепена с цитати или извадки от 
важни местни,национални и международни документи.Когато например 
проектът решава проблем, свързан със стратегическия план за развитие 
на териториалната общност, организацията доказва сериозна обществена 
ангажираност.Нужно е да се подчертае връзката на проблема с целите на 
донора и на програмата, по която се кандидатства.

Препоръчително е последователността в изложението на фактите да върви от 
общото към частното.

▶ Цел 
 Целта трябва да произтича от проблема.Целта трябва да бъде формулирана 
ясно и кратко.Допустимо е целта да бъде формулирана общо за проекта или 
в два раздела – обща/и и конкретни цели. В такъв случай трябва да се има 
предвид,че:

 Общата цел е отворена за развитие;

 Конкретните цели трябва да бъдат ясно определени и постижими в рамките 
на проекта.

▶ Целева група
 Целевата група трябва да бъде конкретно дефинирана и количествено 
определена. Трябва да се посочи точно колко души ще се ползват от 
продуктите на проекта. Необходимо е да се опишат характеристиките им – 
възраст,пол,образование, етническа и религиозна принадлежност. Тази част от 
предложението трябва да има много тясна логична връзка с описанието на 
проблема.

▶ Дейности / методи.
 Тази част от предложението трябва да отговори на въпроса – Какво 
конкретно ще направим,за да постигнем целите на проекта?.Дейностите трябва 
да бъдат реалистични,постижими във времето и обезпечени с ресурси.Важно 
е да се докаже,че организацията има кадрите,опита и знанията да изпълни 
дейностите, а когато част от тях липсват, е съумяла да привлече партньор, 
допълващ ресурса и.

 В много предложения за финансиране не се прави разлика между целите 
и дейностите на проекта, като дейностите се описват много общо.

Предложение, в което не съществува логична връзка между проблем, цел 
и задачи, няма шанс да получи финансиране!

 Разписание на времето, план за действие,график на дейностите.
 В тази част на предложението се изисква дейностите да бъдат разположени 
във времето – да се представи т.н. график на дейностите.
 Ако донорът не е представил специални изсквания за това, би могло да се 
използва следната таблица:

Кратко описание 
на всяка дейност 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 Добре е дейностите да бъдат разположени равномерно във времето. 
Препоръчително е първият месец да се отдели за организационни 
дейности – много често реализацията на проекта трябва да започне от 
датата на подписване на договора, а сумата пристига по-късно.

▶ Очаквани резултати.
 В тази част конкретно трябва да се опише какво ще последва в резултат 
от реализацията на проекта. Необходимо е резултатите да бъдат количествено 
измерени – колко хора ще бъдат обучени,колко декара терени ще бъдат 
почистени,колко работни места ще бъдат създадени. В този раздел трябва да 
бъде описано как ще се разпространяват продуктите на проекта. Донорът би 
искал да знае как ще се поддържат резултатите след приключване на проекта.
Тук трябва да бъдат отбелязани основните рискове за постигане на резултатите 
/ ако не е разработено в отделен пункт/. Нужно е да се предвиди как могат да се 
преодолеят основните рискове за проекта.

▶ Представяне на организацията.
 1. История на организацията;

 2. Управленска структура;

 3. Опитът и способността на организацията да изпълни проекта;

 4. Списъкът на основните лица от управителното тяло и персонала и  
  тяхната роля в проекта;

 5. Възможностите на организацията да управлява финансови средства, 
  референции от предишни одити.

 Важно е донорът да се убеди, че проектът е в пълно съответствие с мисията 
на организацията. Финансиращите агенции са особено заинтересовани да 
научат повече за финансовия мениджмънт на организацията, особено за 
това как функционира счетоводната система и как тя би отчела разходите по 
проекта.

 В критериите за оценка на проектите особена тежест имат показателите, 
отчитащи ресурса на организацията, позволяващ и успешно да реализира 
проекта – опит, кадри, реализирани обучения, ниво на управление, степен на 
привличане на доброволци, партньорства и обществена подкрепа.

▶ Партньорите
 Наличието на партньори носи допълнително точки в оценяването на 
предложението.Оценяват се високо партньорствата на местните власти 
и бизнеса. В повечето случаи донорите изискват писмено съгласие на 
партньорите да работят по проекта и да съществува документ за партньорство 
писмо, декларация, договор.

 Необходимо е точно да се очертае ролята на партньора и неговите 
отговорности в проекта.Ако е налице съгласие за финансово участие, то трябва 
да бъде точно дефинирано.

 Изграждане на система за оценка и контрол на изпълнението/ 
вътрешен мониторинг 
 Тук е особено важно да се предвиди ролята на целевата група в развитието 
на проекта,като се отговори на въпросите: ”Какви механизми ще отчитат 
нейните оценки за ефективността на дейностите и как групата може да влияе 
върху хода на проекта”.

Рискове
 Необходимо е да се направи кратка оценка за тях. Редно е да се планира 
как биха могли да се сведат до минимум рисковете и какво ще се случи, ако те 
възникнат.

Устойчивост
Тази част от предложението трябва да включва:

 • Дългосрочното въздействие на проект
 • Начина на възпроизвеждане на проекта;
 • Как ще продължи действието на проекта след неговото приключване.

Приложения
 Трябва да се приложи набор от документи ,част от които са задължителни 
- устав, списък на управителното тяло, отчети за дейността, планове, 
удостоверение за акуалност, добре е да бъдат приложени и следните документи:
 1. Автобиографии на членовете на екипа /задължително за счетоводителя 
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   и ръководителя/.
 2. Декларации, които се изискват от донора в съответния формат, подготвен 
   от него;
 3. Партньорски споразумения / ако е приложимо/

 Правила за писане на проект:
 1. Уловете вниманието на донора още с първото изречение! – Той 
трябва да ви запомни,въпреки че понякога чете по десетки предложения.
Заглавната страница и резюмето трябва да го впечатлят!

 2. Използвайте езика на донора! – Може би това не е вашият език, 
но използването на термини и фрази,приети от него, не само ще ви спестят 
объркване в терминологията,но ще покажат,чи вие познавате стила на тези, от 
които очаквате финансиране.

 3. Изразявайте сигурност, а не надежда! – Не използвайте думите “би 
могло”,”би трябвало”,”ако проектът бъде финансиран”.Използвайте “ще”.

 4. Използвайте кратки параграфи! – Много често дългите описания 
показват липса на конкретност и остават неразбрани.

 5. Не се страхувайте от чувството си за хумор! – Използвайте метафори, 
сравнения. Това също е начин да бъдете запомнени.

 6. Когато е възможно, се изразявайте в цифри! – Цифрите говорят за 
конкретност в проучванията на проблема и очакванията за резултатите.

 7. Информацията, за която няма място във формуляра, оформяйте 
в приложения. – Моделът, по който ще бъде оценявано предложението Ви, е 
съобразен с формуляра,който попълвате.Не затруднявайте оценяващите! 

 8. Пишете в трето лице! – Не “аз”, а “организацията”!

 9. Бъдете реалистични! – Не се опитвайте да покажете, че ще свършите 
повече, отколкото можете.

 10. Изразявайте се разбираемо и конкретно! – Предложението ви 
трябва да е организирано в логична последователност, да тече гладко и да е 
проверено за граматически и правописни грешки.

 11. Бъдете искрени! – Големите донори и финансиращи организации 
имат много добре организирани системи за оценяване.

НАЙ - ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ
Най-честите от тях са:

 • Нарушаване на формалните условия за участие;

 • Нуждите на целевата група не са проучени;

 • Проектът е изолиран. Той няма поддръжката на целевата група, на  
  обществеността, на членовете на самата организация.

 • Целта не е дефинирана точно;

 • Липсва устойчивост на проекта;

 • Предложението не демонстрира проучване на проблемите на целевата  
  група и нейното участие в реализацията на проекта;

 • Няма кореспонденция между цели – дейности – резултати;

 • Предложението не кореспондира с целите на кандидатстващата  
  организация;

 • Предложението не отговаря на целите на донора.

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ДЕКЛАСИРАНЕ ПО ФОРМАЛНИ КРИТЕРИИ?
 Внимателно се запознайте с условията, поставени от финансиращата 
 организация, по отношение на:

 • Продължителност на проекта;

 • Размер и вид на дяловото участие;

 • Кой трябва да осигури дяловото участие – самата организация, 
  партньорите или общо;

 • Спазено ли е изискването за размера на административните разходи;

 • Допуска ли се закупуване на техника и за чия сметка са ДДС и митата;

 • Ако е посочено откога може да се реализира проектът, спазен ли е този 
  срок;

 • Спазен ли е срокът за подаване на предложение – дата, час, по пощата 
  или на ръка.
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КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ДОНОРА
 Непрекъснато да се следи информацията за финансиране по проекти 
и програми. Да се създаде база данни на организациите, които финансират 
проекти на нестопански организации:

 • Адреси,телефони, ръководители;

 • Приоритетни дейности,които се финансират;

 • Приоритетни тематични области;

 • Какво се финансира – само дейности или и управление на проекти;

 Донорите не гледат добре на предложения от организации, 
кандидатстващи по програми,които не са в приоритета на дейност на 
самата организация и не съответстват на мисията и целите и.
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ФОРМУЛЯР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НЕФИНАНСОВ ПРОЕКТ

ИМЕ НА ПРОЕКТА
Моля напишете името на Вашия проект

Името	на	проекта	трябва	да	бъде	кратко	
и	да	носи	послание	за	целия	проект.	

Оригиналното	име	привлича	вниманието	
на	оценителите	и	при	по-нататъшната	му	
реализация	ще	бъде	лесно	за	запомняне	и	
възпроизвеждане	от	участниците	в	него.	

Може	да	се	използва	абривиатура	от	
първите	букви	на		няколко	думи,	които	да	
носят	посланието	на	проекта. 
Например:	МОСТ	-	Можеш	да	Опознаеш	
Селото	и	Традициите	/	проект	за	развитие	
на	занаяти	в	село/

Или

В	името	може	да	фигурира	името	на	
организацията,	която	кандидатства	
като	визитна	картичка	на	самия	проект,	
например: 
Подобряване	условията	на	труд	във	фирма	
„Братя	Минкови“

Или

Мото,	призив,	послание,	лаконичен	израз,	
който	да	привлече	внимание,	като	например	
тези,	използвани	от	различни	марки	и	
производители:

1.	Кампанията	на	Pepsi),	в	която	 
	 известни	личности	рекламират 
	 продукта	завършва	със	слогана 
	 Dare	for	more	(най-общо	преведено 
	 на	български	-	„Осмели	се	да	искаш 
	 повече“).
2.	Apple	–	слоганът	е	„Мисли	различно“ 

	 (Think	different)
3.	Търговската	марка	за	спортни 

	 стоки	Nike	има	за	слоган	"Просто	го 
	 направи!"	(Just	do	it!).

4.	Популярен	политически	слоган	от 
	 „зората	на	българската	демокрация“	 
	 "Времето	е	наше!".	Telenor-слоганът 
	 е	„Нашият	свят	си	ти“.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА
Моля напишете колко месеца  
ще продължи изпълнението  
на дейностите на проекта

Тук	се	описват	броят	месеци,	които	
ще	са	необходими	за	осъществяването	на	
проекта	–	3,	6	или	12	месеца.

Имайте	предвид,	че	прекалено	кратките	
и	много	дългите	проекти	крият	рискове	за	
реализирането	си.

При	твърде		кратките	проекти	може	
да	не	ви	стигне	времето	за	реализация	на	
дейностите	или	да	бъдат	възпрепятствани	
от	непредвидени	обстоятелства	–	природни	
бедствия,	КОВИД-19	пандемия	и	др.

При	прекалено	дългите	проекти	може	
да	загубите	част	от	участниците	в	тях	/
представители	на	целевите	групи/,	поради	
миграция,	навършване	на	определена	
възраст,	която	няма	да	ги	прави	допустими	
напр.	и	други

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

- Обща цел на проекта – опишете 
основната цел, за постигането на която 
проектът трябва да допринесе

- Конкретни цели – опишете 
конкретните цели, които проектът следва 
да постигне

(до 1500 знака)
Общата	цел	на	всеки	проект	

представлява	глобалната	последица,	която	
очакваме	да	постигнем	от	него.	Тази	цел	
следва	да	покаже	по	какъв	начин	ще	бъде	
повлияна	общността,	ще	се	подобри	или	
промени	живота	на	участниците	в	него
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Специфичните	цели	представляват	
по-малките	цели,	които	трябва	да	
постигнем,	за	да	е	възможно	постигането	
на	глобалната	/общата/	цел.	Конкретните	
цели	се	свеждат	до	това	как	ще	се	промени	
живота	и	работата	на	нашата	организация	
и	преките	участници	в	нея.	

Например:
Обща	цел:	Подобряване	на	културно-

историческото	наследство	в	Р	България
Конкретни	цели:	
-	 Подобряване	инфраструктурата 

	 за	достъп	до	местността	„Калето“	 
	 в	гр.	Мездра;

-	 Увеличаване	на	туристическия	поток 
	 в	региона;

-	 Повишаване	приходите	на	община 
	 Мездра	от	такси,	платени	от 
	 туристите	при	посещение	и	на	други 
	 културни	обекти	в	региона.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

- Дефинирайте проблема/
потребностите и обяснете по  какъв 
начин проектът ще допринесе за 
удовлетворяването им 

- Опишете основните причини за 
проблема

- Опишете по какъв начин 
предлагате проблемът да бъде решен

(до 2000 знака)
В	тази	част	следва	да	опишете	своята	

идея	–	проблемът,	който	предлагате	да	
решите	в	региона.	Тук	подробно	може	да	
опишете	произхода	на	този	проблем,	кои	
са	потърпевшите	от	него,	как	предлагате	
той	да	бъде	решен	и	по	какъв	начин	ще	
привлечете	вниманието	на	общността	да	
ви	помага	/или	в	най-лошият	случай	да	не	ви	
пречи/.	Всяка	идея	има	своите	силни	и	слаби	
страни	–	опитайте	се	да	ги	изложите	като	
страничен	наблюдател,	за	да	сте

максимално	обективни.	
Ако	е	необходимо,	можете	да	направите	
проучване	от	различни	източници	–	
документално,	от	интернет,	да	ползвате	
статистически	данни,	да	се	позовете	
на	официална	информация	от	местната	
администрация	или	да	направите	връзка	с	
вече	изпълнен	проект.

След	излагане	на	фактите,	трябва	да	
дадете	възможностите	за	решаването	
на	проблема,	за	който	пишете.	Не	е	
необходимо	да	търсите	много	възможности.	
Представянето	и	обосноваването	на	дори	
само	едно	решение	може	да	е	достатъчно,	
за	да	убедите	оценителите,	че	вашата	идея	
си	заслужава.

И	обратно-колкото	повече	възможности	
изброявате,	толкова	по-хаотични	могат	да	
бъдат	вашите	решения.

Кратката	обосновка	на	проекта	е	ключова	
за	по	-нататъшното	описание	на	проекта	
ви,	тъй	като	от	това	ще	произтекат		
основните	дейности.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА

- Целеви групи
Опишете основните целеви групи и 
по възможност, включете данни (или 
прогнози) за броя на хората, които 
ще бъдат засегнати/ще се ползват от 
проекта)

- Страни, върху които би оказал 
косвено въздействие 

(до 1000 знака)
Целева	група	са	хората,	които	ще	бъдат	

преки	участници	в	изпълнението	на	вашия	
проект.	Дефинирайте	определен	брой	лица.	
Не	бъдете	прекалено	крайни	–
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–	твърде	големият	брой	лица	може	да	
бъде	предизвикателство	да	ги	съберете.	
Малкият	брой	лица	пък	може	да	не	оправдае	
средствата,	времето	и	ресурсите,	които	
ще	похарчите,	за	да	реализирате	проекта	
си.	

Броят	на	включените	представители	на	
целевата	група	трябва	да	стъпва	на	реална	
оценка	на	ситуацията.	Можете	да	добавите	
1-2	изречения	относно	как	сте	достигнали	
до	тази			цифра-	това	ще	даде	добър	
атестат	за	вашата	предварителна	работа,	
а	именно	че	сте	анализирали	ситуацаията	и	
реално	сте	извели	броя	на	лицата,	които	да	
включите	в	проекта.	

Страните,	върху	които	ще	повлияе	
вашият	проект	косвено/индиректно,	
непряко/	са	всички	онези,	за	които	ще	се	
подобри	средата	на	живот	без	да	са	преки	
участници	в	проекта.
Например,	ако	строите	училище,	целева	
група	са	учениците	и	учителите	в	него,	
но	заинтересованите	страни,	ще	бъде	
местната	общност,	в	която	ще	се	повиши	
делът	на	образованите	хора,	бизнесът,	
който	може	да	изгради	в	близост	до	
училището	закусвалня,	фитнес,	спортна/
танцова	зала,	които	да	се	посещават	от	
децата	и	учителите	и	т.н.

Дейност Посочва се номерът на дейността
1,2,3 …..

Организация отговорна за изпълнението 
на дейността

Посочва	се	името	на	организацията,	
която	ще	изпълнява	тази	дейност.	Ако	
имате	партньор	и	планирате	той	да	
извърши	тази	дейност	–	посочвате	името	
на	партньора.	

В	случай,	че	дейността	ще	се	изпълнява	
съвместно	–	от	вашата	организация	и	от	
партньора	–	посочват	се	имената	и	на	
двете	организации

Дейност (до 400 символа) 
Име	на	дейността	–	името	на	дейността	

трябва	да	дава	информация	какво	ще	се	
прави

Описание (до 1 000 символа)
Основен	въпрос:	Какво	правите?

Начин	на	изпълнение	(до	1	000	символа)
Основен	въпрос:	Как	го	правите?
Описва	се	начинът	за	изпълнение	на	

дейността	–	ако	ще	подбирате	хора	–	как	
ще	го	направите;

Ако	ще	извършвате	доставки,	
строителство	–	как	ще	ги	извършите;

Ако	ще	правите	рекламна	кампания	–	
как	ще	я	планирате,	етапи	–	подготовка,	
реализация.

Ако	ще	предоставяте	някакъв	вид	
услуги	–	как	ще	ги	осъществите/методи,	
кои	организации	или	хора	от	екипа	ви	
ще	въвлечете	да	ви	помагат,	колко	
представители	на	целевите	групи	ще	бъдат	
потребители	на	тези	услуги	и	т.н.

Резултат (до 500 символа)
Очакваните	резултати	биват	качествени	

и	количествени
Качествените	са	напр.:
-	 Подобрена	среда	за	работа	с	децата;
-	 Повишен	капацитет	за	работа	с	 

 високотехнологични	машини;
-	 Подобрени	условия	за	труд	в	 

 предприятието
В	Количествените	резултати		

задължително	трябва	да	фигурира	брой	
лица	/	предмети	/	резултати	обхванати	от	
дейността,	напр.:	

-	 Брой	проведени	консултации	с	- 
 родители	–	100	бр.

-	 Брой	включени	работници	–	40	лица;
-	 Брой	доставени	транспортни	средства 

 –	2	бр.
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-	 Брой	туристи	посетили	обновения	
паметник	на	културата	–	2000	лица.	И	т.н.

Месец за стартиране на дейността
Посочва	се	месеца	от	стартиране	на	

проекта	–	месец	1,	или	месец	3

Не	се	посочва	месец	януари,	март	,	юни

Продължителност на дейността (месеци)
 Посочват	се	брой	месеци	–	например	10	
месеца

Допълнителна информация необходима за оценка на проектното 
предложение
Опит или участие на кандидата и/или партньора(ите) (ако има такъв) в подобни 
проекти (до 1000 символа)

(Моля	 опишете	 дали	 кандидатът	 и/или	 партньорът(ите)	 са	 управлявали	 и/
или	 участвали	 в	 изпълнението	 на	 проекти	 със	 сходни	 или	 идентични	 дейности	
на	 проектното	 предложение,	 финансирани	 от	 други	 източници,	 Структурните	
и	 Кохезионните	 фондове	 на	 ЕС	 или	 от	 други	 донори,	 и	 притежават	 опит	 в	
изпълнението	на	дейности,	сходни	с	основните	в	проектното	предложение.)

Описва	се	кога	е	създадена	организацията,	с	каква	цел	-предмет	на	дейност,	

Ако	има	някакъв	опит	–	следва	да	се	посочи.

Ако	организацията	е	участвала	като	партньор	в	изпълнението	на	някакъв	проект	–	
следва	да	се	посочи.

Ако	някой	от	членовете,	управители	,	собственици,	съдружници,	съучредители	имат	
някакъв	опит	или	експертиза	в	управлението	на	проекти,	могат	да	се	посочат	–	това	
ще	допринесе	за	получаване	на	по-висока	оценка,	ако	организацията	не	притежава	
никакъв	опит	по	проекти	или	е	новосъздадена

Партньорство (до 500 символа)
(Опишете	 защо	 инициираното	 партньорство	 е	 необходимо	 за	 постигане	 на	

целите	по	проекта	и	как	опитът	на	партньорите	(ако	е	приложимо)	съответства	
на	предвидените	проектни	цели	и	дейности.	Също	така	опишете	дали	партньорът	
ще	бъде	ключов/самостоятелен	участник	или	подпомагащ	участник	в	изпълнението	

на	конкретна(и)	дейност(и)	по	проектното	предложение.)

В	случай,	че	планирате	да	изпълните	проекта	си	с	партньор	-тук	е	мястото	
да	опишете	защо	сте	го	избрали,	каква	роля	ще	има	всяка	една	организация	в	
изпълнението	на	дейностите	по	проекта	и	най-важното	защо	НЕ	бихте	могли	да	
изпълните	проекта	си		БЕЗ	този	партньор.

НЕ	ЗАБРАВЯЙТЕ:

Опитът	на	партньора	може	да	допринесе	изключително	за	доброто	изпълнение	на	
проекта	ви,	това	трябва	добре	да	се	опише,	защото	неговата	визитна	картичка	може	
да	е	ключ	за	спечелването	на	проекта.

Устойчивост на проектното партньорство (до 1000 символа)
(Предвидено	ли	е	партньорството	да	продължи	и	след	приключване	на	проекта?)

Тук	следва	да	посочите	по	какъв	начин	ще	продължи	изпълнението	на	създаденото	по	
проекта	/	инфраструктура	или	услуга	или	организация	или	предприятие	и	т.н.	,	когато	
приключи	проекта.	

Партньорството	ще	продължи	ли	да	съществува	и	това	ли	ще	бъде	начинът	за	
осигуряване	на	устойчивост	на	резултатите	от	проекта.	

Изготвил :……………………………….

Ментор : …………………………………
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РЪКОВОДСТВО ЗА МЕНТОРСКИТЕ СРЕЩИ

 Менторската програма трябва да бъде ясно определена както за 
менторите, така и за участниците в програмата. Всеки един от младите хора, 
завършили успешно „Програмата за активно гражданско включване и развитие 
на младежкото лидерство“, ще разработва нефинансов проект, насочени 
към решаване на проблемите, идентифицирани в общността, описани при 
кандидатстването им като участници в Програмата.

 Всеки един от менторите ще работи с по четирима участници. Екипа от 
ментор и менториран ще проведат поне 5 срещи според изготвен график по 
удобен начин - телефон, имейл, скайп или срещи в zoom платформата.

 На срещите ще се обсъдят всички стъпки от подготовката и изпълнението 
на проекта. За всяка среща ментора ще попълва Чек лист за срещи с обучаем 
и в края при приключване на менторството ще представи обобщен доклад за 
работата на менторираните и постигнатите резултати.

Първа среща:
 - въведение на участниците в менторството, разговор за представените 
  есета и дефиниране на проблема представен от тях
 - дискусия и обратна връзка от ментора

Втора среща:
 - Поставяне на целите на проекта
 - Определяне на целевите групи
 - Дискусия и обратна връзка от ментора

Трета среща:
 - Определяне на дейностите, чрез които ще се постигнат заложените цели
 - Дискусия и обратна връзка от ментора

Четвърта среща:
 - Допълнителна информация за проектното предложение
 - Дискусия и обратна връзка от ментора

Пета среща:
 - Преглед на проектното предложение
 - Дискусия и обратна връзка от ментора
 - разработване на проектното предложение чрез PowrPoint

МЕНТОРСКА ПРОГРАМА
ПО ПРОЕКТ “МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА ЛИДЕРСТВО”

Чеклист за срещи с обучаем

Ментор:

Обучаем:

Дата:

Ключови теми на срещите:

Постигнати успехи:

Предизвикателства / ситуации:

Дата:……………….. Ментор: ............................
	 	 	 (подпис)
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"Деликатният баланс на менторството е:  
не да оформяш хората според своите  
собствени представи, а да им дадеш  
възможност и да им помогнеш да се  

развият сами."

Стивън Спилбърг:

"Когато човек силно желае нещо,  
цялата Вселена му съдейства."

Паулу Коелю:

"Приятелят трябва да е специалист  
по досещане и запазване на  

спокойствие."

Фридрих Ницше:

"Бъдещето зависи от това,  
какво правим в момента." 

Махатма Ганди:

Пожелаваме ви успех !!!!
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PRIRUČNIK ZA  MENTORSKI PROGRAM
Projekat br. CB007.2.22.053 „Mreža omladinskog vođstva“ sprovodi 
Udruženje „Novi put“ finansiranjem kroz Programa INTERREG  
Bulgaria Serbia 2014-2020

Глас Врања, Србија

Project CB007.2.22.053
Youth Leadership Network

The project is co-funded 
by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme  
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 Projekat br. CB007.2.22.053 „Mreža omladinskog vođstva“ sprovodi  
Udruženje „Novi put“ finansiranjem kroz Programa INTERREG Bulgaria Serbia 
2014-2020, u partnerstu sa udruženjem “Glas Vranja”, Republika Srbija.

 Glavna cilj projekta je izgradnja mreže za omladinsko vođstvo između Bugarske 
i Srbije privlačenjem mladih iz obe zemlje da se obuče ključnim veštinama pomoću 
kojih mogu da reše specifične probleme lokalnih zajednica. 

 Projekat je poćeo pripremom i sprovođenjem istraživanja u ciljnim regionima o 
mogučnostima za uključivanje mladih u građanskom društvu. Istraživanje će obuh-
vatiti izradu analize postojećih politika, strategija, planova i dokumenata kako bi 
se identifikovali razlozi za nizak nivo građanskog učešća mladih i sprovođenje 4 
fokusne grupe u Bugarskoj i 3 u Srbiji. Na osnovu prikupljenih informacija, identifiko-
vaće se potrebna znanja i veštine za prevazilaženje postojećih deficita i podsticanje 
građanskog učešća kroz obuku mladih ljudi koji su lideri javnog mnjenja. Četrdeset 
mladih ljudi sa obe strane granice biće odabrani za obuku u sledećim modulima 
„Lokalne i nacionalne omladiske politike“, „Izgradnja građanskih veština“ i „Vođstvo i 
mogućnosti za razvoj“. Obuka će kombinovati teoretska znanja sa praktičkim radom 
u malim grupama i biće usmerena na izgradnju veština za uključivanje mladih  u 
proces  formiranja lokalnih i nacionalnih politika, savladavanje ključnih elemenata 
građanskog učešća, rešavanje problema, razrađivanje projekata i još mnogo toga. 
Po završetku obuke, mladi će razrađivati nefinansijske projekte za rešavanje loka-
lnih problema i podsticanje građanskog učešća. Tokom razrađivanja svojih projeka-
ta mladi ljudi imaće podršku stručnjaka koji poseduju praktičkog iskustva i visoku 
stručnu kvalifikaciju (mentora). Projekti će biti predstavljeni na omladinskom kampu 
„Ja sam mlad i aktivan“. 

Partneri u projektu

● UDRUŽENJE „NOVI PUT“
 Udruženje "Novi put" je bugarska nevladina organi-
zacija osnovana u javnu korist 2004 g. Njena misija je da 
radi na promovisanju razvoja i utvrđivanju duhovnih vrednodsti građanskog društva, 
na promovisanju zdravlja, obrazovanja, nauke i kulture i podrška  grupama u nepo-

voljnom položaju, osobama sa invaliditetom i na podršci njihovoj socijalnoj inkluziji. 
Glavne aktivnosti organizacije su u nekoliko ključnih sektora:

 - Osiguravanje zapošljavanja predstavnicima različitih ciljnih grupa kao što su 
dugotrajno nezaposlene osobe koje primaju mesečne sociajlne beneficije i osobe sa 
invaliditetom u socijalnom preduzeću „Pčela“, kao i rad na različitim projektima koje 
finansira Evropski socijalni fond (ESF).

 - Socijalne usluge: Razvoj socijalnih usluga koje se pružaju različitim ciljnim 
grupama u nepovoljnom položaju, siromaštvu i socijalnoj izolaciji: osobe sa invalid-
itetom; predstavnici manina i dugoročno nezaposlene osobe, pružanjem socijalnih 
usluga. Udruženje radi na zaštiti prava deteta da raste u porodičnoj sredini; na mo-
tivisanje dece da idu u školu, da se reintegriraju u školskoj sredini; da sklapaju brak 
kada su razvili psihičku, emotivnu i  fizičku spremnost da preuzmu odgovornost za 
buduću generaciju; na sprečavanje nasilja u porodici korektivnim radom itd.

 - Zdravstvo: Prevencija i zdravstveno obrazovanje; vođenje informativnih kam-
panja; formiranje stavova kod dece i mladih za izgradnju odgovornosti za sopstveno 
zdravlje; konsultacije o planiranju porodice, izgradnja partnerske mreže za pobol-
jšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i kvalitetnoj nezi, prevencija tuberkuloze ranim 
otkrivanjem i dijagnozom tuberkuloze itd.

 - Obrazovanje: Raditi na jednakom pristupu obrazovanju i obuci dece iz et-
ničkih manjina u vrlo ranom uzrastu. Udruženje radi na izgradnji ljudskih kapaciteta 
u romskoj zajednici pružanjem podršku učenicima i studentima da steknu srednje i 
više obrazovanje; sprečavanje ranog napuštanja škole; rad sa roditeljima i decom,  
motivacija za učenje tokom celog života itd. 

 - Inkluzija roma: Podrška romskim zajednicama za aktivno učešće u procesi-
ma donošenja odluka, uključivanje u izradu strateških programa, projekata i doku-
menata za uključenje lokalnih romskih zajednica u proces monitoringa sprovedenih 
strategija, programa, planova itd. sa fokusom na rome i njihovu realizaciju  od strane 
nevladinih organizacija, institucija, opština itd.  

 - Organizacija je stvorila kapacitet za upravljanje projekata, finansiranih od ra-
zličitih izvora, uključujući od Evropske unije. Osim toga Udruženje „Novi put“ ima tim 
stručnjaka za puno i nepuno radno vreme koji imaju iskustva u pružanju psihološkog 
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savetovanja odraslima, pedagoške pomoći za decu, socijalnih usluga za ljude sa 
invaliditetom i ugroženim grupama, monitoring na pružene lične i socijalne pomoći 
i sprovođenje obuka za specijaliste za izgradnju neophodnih navika za obavljanje 
svakodnevnog posla.
Jedna iz glavnih aktivnosti organizacije od njenog osnivanja je rad sa mladima, ug-
lavnom iz romske zajednice, i pružanje podrške njihovoj socijalnoj i  obrazovnj inte-
graciji.

● UDRUŽENJE „GLAS VRANJA“
 Udruženje „Glas Vranja“ je nevladina, neprofitna i nes-
tranačka organizacija, koja je osnovana 17.12.2010 г. Glavni 
principi u radu Udruženja su principi humanosti i solidarnosti. 
Udruženje radi na razvijanju informisanosti ciljnih grupa o poje-
dinačnim ljudskim pravima, sprovodi obuke za promenu stava, 
organizuje akcije kako bi pokazalo postojeće probleme i radi na 
njihovom rešavanju. 

Ciljevi Udruženja su:

 - Promovisanje i zaštita ljudskih prava, prava manjina i žena i prava deteta

 - Borba protiv svih vrsta diskriminacije

 - Integracija dece sa posebnim potrebama i osoba sa invaliditetom u društvu

 - Razvoj i svest o univerzalnim i individualnim ljudskim pravima, svest o slobodi, 
 samoizražavanju i poštovanju sopstvenog identiteta

 - Razvoj saradnje sa organizacijama i asocijaciama u zemlji i inostranstvu  
 stvaranjem mreža. Tokom 8 godina realizovan je niz projekata koji imaju za cilj 
zaštitu ljudskih  prava, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Rad Udruženja usmeren je 
uglavnom na marginalizovane grupe stanovništva. Do sada je uspešno realizovano 
sledećih 9 projekata:

 - Socijalno mapiranje Roma i stvaranje socijalnih mapa

 - Centar za ranu negu i razvoj romske dece

 - Poboljšanje pristupa romske dece obrazovanju u okviru postojećeg  
 obrazovnog sistema

 - Osnivanje lokalnih službi socijalne zaštite za starije osobe

 - Stvaranje šansi za ostvarivanje prava na lična dokumenta

 - Podrška za razvoj omladinskog preduzetništva

 - Spašen od zaborava

 - Budna omladina protiv diskriminacije

 - Obuka vršnjačkih edukatora o seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Kontakt

Udruženje „Novi put“ Bugarska 
Poštanski fah 3357, selo Hajredin, region Vraca, Ulica Dafinka Čergarska br. 9, 
telefon: 0896782469, е- mail: new_road@abv.bg

Udruzenje "Glas Vranja" Srbija 
Blagoja Parovica 3 17 500 Vranje, Srbija 
069/399 82 22 
E-mail:glasvranja.vr@gmail.com
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 Program mentorstva među učesnicima u “Programu za aktivno uključivanje i 
razvoj omladinskog vođstva” i uspešnim predstavnicima civiljnog sektora razrađen 
je kao deo projekta „Mreža omladinskog vođstva“.

 Svaki od dvadeset polaznika koji su završili “Program za aktivno građansko ukl-
jučivanje i razvoj omladinskog vođstva” razrađuje nefinansijski projekat usmjeren na 
rješavanje važnog problema za lokalnu zajednicu. Mlade u njihovom radu podržava 
mentor – građanski aktivista koji ima iskustvo u oblasti koju je odabrao učesnik. 
Svaki mentor će raditi sa četvoricom polaznika koji su uspješno završili  “Program za 
aktivno građansko uključivanje i razvoj omladinskog vođstva”. 

 U roku od 3 meseca polaznici će raditi pod vođstvom mentora, a metorski pro-
gram završiće se javnom prezentaciojom – razrađeni projekti biće predstavljeni za 
vreme prekograničnog  logora „Ja sam mlad i aktivan“, koji će se provesti u Bugar-
skoj.

 Ovaj priručnik ima za cilj pružanje više smjernica i teorijsku osnovu za mentore 
koji će podržati mlade uspješne predstavnike civilnog društva u njihovim projektima 
vezanih za zajednicu. On pruža detaljnije informacije o mentorstvu, ulozi mentora, 
planu mentorstva, smernicama za mentore, dobrim praksama. Navedeni su i citati 
građanski aktivnih lidera, koji su mentori mladim ljudima. Ovaj priručnik će biti ob-
javljen i distributiran u drugim nevladinim organizacijama koje pokušavaju primeniti 
mentorstvo kao uspešan model za razvoj lidera i organizacija. Priručnik mogu koris-
titi svi koji su spremni da podržavaju i da pozitivno utiću na živote mladih u romskoj 
zajednici i pronalaze smisao u tome da potroše svoje vreme i energiju za njihov 
razvoj.

Šta je za vas mentorstvo?

	 „Prilika	da	preneseš	svoje	iskustvo	i	svoja	znanja,	da	pomogneš	nekome	da	razvije	svoj	potenci-
jal,	da	vratiš	zajednici	deo	onoga	što	je	ona	učinila	za	tebe	na	početku	Vaše	kariere.	Lično	dugujem	
mnogo	svom	mentoru	u	bankarskom	sektoru	kada	sam	sa	Filozofskog	fakulteta	i	sa	radnog	mesta	
psihologa	u	99.	bolničku	školu	odlučila	da	izaberem	drugi	put	razvoja.	Zbog	toga	meni	je	zadovoljstvo	
da	podelim	svoje	iskustvo	sa	mladim	kolegama,	kao	i	da	se	oslonim	na	savete	i	pomoć	u	svom	radu	
od	iskusnijih	i	obrazovanijih	ljudi.“

Rumjana Grozeva

	 „Za	mene	je	mentorstvo	dvosmerni	proces	razmene	iskustva	između	obrazovanije	osobe	(men-
tora)	i	mlade	osobe	koja	je	početnik	i	koja	uči	(mentorisani).	U	ovom	procesu	mentor	„vodi“	mentori-
sanog	na	putu	ličnog	razvoja	i	sticanja	ličnog	iskustva	u	određenoj	stručnoj	oblasti.	Time	se	postiže	
skladan	proces	međusobnog	učenja,	kako	od	strane	mentorisanog	koji	razvija	svoja	lična	i	profesio-
nalna	znanja	i	veštine	u	određenoj	oblasti,	tako	i	od	mentora	koji	razvija	svoje	liderske	sposobnosti	i	
sposobnost	da	sluša,	da	postavlja	prava	pitanja	i	da	daje	konstruktivnu	povratnu	informaciju."

Mariana Petrova

	 „Mentorstvo	je	razmena	znanja,	veština,	životnog	iskustva,	gledišta.	Ono	je	takođe	podrška.	Po-
drška	nekome	da	postigne	željeni	cilj	i	da	razvije	svog	potencijala.	Mentorstvo	može	da	bude	i	part-
nerstvo.	Tada,	kada	pomažemo	jedni	drugima,	razgovaramo	o	temama	koje	nas	zanimaju	i	razmen-
jujemo	najbolje	prakse	 iz	našeg	polja	 interesovanja.	Ukratko,	mentorstvo	 je	zajedničko	putovanje,	
putovanje	do	vašeg,	do	našeg	odredišta..“

Biljana Bogoeva 

	 „Mentorstvo	je	proces	zajedničkog	rada	dvoje	ljudi	za	vreme	kojeg	jedan	od	njih	deli	svoje	iskust-
vo,	znanja	i	veštine	i	pomaže	drugome	da	identifikuje	svoje	jače	strane,	da	ih	razvije,	da	skupi	iskust-
va	i	veštine	i	da	prođe	kroz	fazu	u	svom	razvoju.	Mentorstvo	može	biti	usmjereno	kako	na	razvijanje	
posebnih	veština,	na	sticanje	određenog	iskustva,	a	isto	tako	i	na	prevazilaženje	određenih	poteškoća	
s	kojima	se	osoba	suočava	u	svom	ličnom	ili	profesionalnom	razvoju.”

Aleksandar Ilčev 
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	 Mentorstvo	znači	postati	savetnik	od	poverenja	za	nekoga	-	podržati	ga	i	mentorisati,	stavljajući	
uvek	njegove	interese	na	prvo	mesto.	Zamislite	da	ste	u	sobi	u	kojoj	ste	okruženi	mnogim	predme-
tima,	u	vašoj	glavi	vlada	haos	misli,	ali	one	su	ograničene	na	predmete	koje	vidite	u	ovoj	prostoriji	i	
život	koji	u	njoj	vodite.	Mentorstvo	vam	pruža		priliku	da	otvorite	prozor	sobe	za	osobu	koja	živi	u	njoj	
da	vidi	šta	je	spolja,	da	obogati	svoj	pogled	na	svet,	da	vidi	mogućnosti	koje	ga	okružuju.

Glavne	odgovornosti	svakog	mentora	su	da	pruža	pdršku	mentorisanom,	da	mu	pomogne	da	razvije	
svoj	potencijal	i	da	ostvari	postavljene	ciljeve,	nudeći	zauzvrat	svoja	znanja	i	veštine	i	na	kraju,	ali	ne	
i	najmanje	važno,	on	/	ona	treba	da	bude	primer	uspeha."

Nina Dimitrova

	 „Mentorstvo	je	zajednički	poduhvat	mentora	i	mentorisanih	na	određeno	vreme,	pri	čemu	mentor	
ima	ulogu	onoga	koji	podržava	i	prati.	Mentorstvo	je	način	vođenja	i	podrške	mentorisanima	kroz	ceo	
sistem	prenošenja	znanja	i	veština	mentora.	“

Andrijana Aršić

	 „Mentorstvo	je	posebna	interaktivna	veza	koja	uključuje	razmenu	znanja,	perspektiva	i	iskustava	
između	mentora	i	učenika,	kroz	koju	mentor	vodi	i	prenosi	svoja	znanja	i	veštine	na	učenika.“

Novica Trajković

	 „Za	mene	mentorstvo	je	kvalitetna	veza	između	učitelja	i	učenika,	u	kojoj	se	učenik	ne	postavlja	
na	nivo	niži	od	mentora,	već	je	u	paru	sa	mentorom	koji	odgovorno	vodi,	podučava	i	podržava	učeni-
ka“

Kaja Rajmović

	 „Mentorstvo	pruža	priliku	polaznicima	da	dobiju	bolji	uvid	na	svoje	sposobnosti,	znanja	i	veštine.	
Mentorstvo	je	i	proces	u	kome	mentor	rukovodi	učesnike	u	procesu	sticanja	novih	znanja	i	veština	i	u	
razvoju	–	ličnog	i	profesionalnog,	i	pomaže	im	da	razviju	svog	potencijala.“

Milena ljubenović

	 „Mentorstvo	 je	za	mene	uspostavljanje	stvarne	 interakcije	 između	mene	kao	mentora	koji	 ima	
znanje	i	iskustvo	i	ljudi	koji	imaju	ili	nemaju	znanje	i	iskustvo.	I	rado	prenositi	svoje	znanje	i	iskustvo	na	
osobu		koja	želi	da	se	obrazuje.	I	prenositi	svoje	iskustvo	i	znanje	u	jasno	definisan	i	unapred	određen	
vremenski	okvir."

Slađana Nedeljković

 Podrška starijeg i iskusnijeg člana zajednice od davnina se smatrala važnim 
delom rasta mladih ljudi. Primeri prenošenja znanja i životne mudrosti sa iskusnijih 
na mlađe mogu se navesti u svim kulturama. Zanimljivo je da se reč "mentor" pri-
menjena na osobu koristi i u grčkoj mitologiji. U epskoj poemi „Odiseja“ Mentor je 
junak koji savetuje i čuva Odesejevog sina Telemaha. Mentorstvo postaje popularno 
u 70-im godinama prošlog veka i u početku prvensveno u SAD mentorski programi 
su bili posebno namenjeni za žene, za obojene osobe i za osobe u nepovoljnom 
položaju, i druge grupe koima bi bila vrlo korisna podrška iskusnog i obrazovanog 
savetnika. Danas sve više mladih ljudi dobijaju takvu podršku da bi ostvarili svoje 
ciljeve i u privatnom, i u profesionalnom životu.

 Mentorstvo je pristup ličnom i profesionalnom razvoju u kome iskusna osoba 
posvećuje vreme i energiju da savetuje i vodi mladu osobu koja je početnik na tom 
polju.  Obično mentor je starija osoba, sa više životnog i profesionalnog iskustva 
u oblasti u kojoj mentorisani je tek započeo svoj rad.  Da bi pristup bio uspešan, 
Mentor treba da bude osoba sa autoritetom i pozitivnim uticajem na mlade. Men-
torski programi povezuju mentora sa učenikom na osnovu njihovih zajedničkih in-
teresa, potreba, ciljeva, jačih strana i ličnih kvaliteta i njima pruža priliku da stvore 
dugoročnog, obostrano korisnog odnosa i zajedničkih iskustava. Fokus je na razvoju 
kompletne ličnosti učenika tako da budu korisni i za njih same i za mesto u kome 
žive. Važno je napomenuti da je mentorstvo dobrovoljan proces u kojem obje strane 
razmenjuju informacije, nadopunjuju se i grade odnose zasnovene na uzajamnog 
poštovanja, poverenja i partnerstva u potrazi za rešenjima za identifikovana prob-
lematična područja.



EUROPEAN UNION

Bulgaria - Serbia 
EUROPEAN UNION

Bulgaria - Serbia 
Project CB007.2.22.053

Youth Leadership Network
Project CB007.2.22.053

Youth Leadership Network

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme  68 The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme  69

Mentorski program

 U okviru ovog projekta mentorski program ima za cilj da pomogne učesnicima 
da pripreme i ostvare nefinansijski projekat vezan za glavni problem lokalne zjed-
nice  i nizak nivo građanskog učešća. Projekti će javno pokrenuti probleme ljudi 
iz severozapadnog regiona Bugarske i Pčinjskog okruga u Srbiji i njihova moguća 
rešenja.

 Da bi bio zaista koristan mentorski program će nastojati da zadovoli sve učesni-
ke – mentor, primalac podrške, članovi zajednice itd. To će uključivati redovne sas-
tanke za saradnju između mentora i učenika, tako da postoji stalno rešavanje iza-
zova sa kojima se mladi romski lideri suočavaju u zajednici. Mentori i njihovi učenici 
će održavati stalnu komunikaciju putem telefona, imejla, skajpa i sustreta na zoom 
platformi. Oni će organizovati sastanke, postavljati zadatke i imati priliku da stalno 
dobijaju povratne informacije. Mentori će pripremiti plan za razmenu informacija i 
podrške. Primaoci mentorske podrške takođe mogu da računaju na listu pitanja koji 
će olakšati komunikaciju sa njihovim mentorima. Učesnici u mentorskom programu 
zajedno sa mentorom će izabrati strategije za analizu i intervenciju u zajednici, kao i 
predložiti metode za praćenje napretka. 

 Komunikacija je najbitnija za realizaciju mentorskog programa. Važno je da 
mentorski program bude planiran tako da podržava redovnu i kontinuiranu komu-
nikaciju između mentora i primalaca mentorske podrške. To je posebno važno za 
mlade lidere. Ako se komunikacija prekine za neki vremenski period, učesnici će biti 
razočarani i povući će se sa mentorskog odnosa, čak i ako je do prekida došlo zbog 
pogrešnog shvaćanja ili nesporazuma. 

 Ključni koncepti u kreiranju mentorskih programa

 ● Komunikacija

 ● Redovni kontakt

 ● Pouzdanost mentora

 ● Želja učenika

 Individualni oblik mentorstva uključuje intenzivnu komunikaciju između men-
tora i učenika. Unapred je dogovoren akcioni plan u kome su navedeni broj sastana-

ka, način komunikacije, cilj i krajnji rezultat zajedničkog rada. Tokom sprovođenja 
programa koriste se različite tehnike za prikupljanje i analizu informacija, postavljan-
je ciljeva, postavljanje pitanja, usmeravanje, motivisanje, preporučivanje literature 
itd.

Osim predviđenog u ovom programu individualni oblik mentorstva postoje i druge 
vrste mentorstva koji bi mogli da se koriste u buduće: 

 Grupno mentorstvo. Grupno mentorstvo je još jedan formalni pristup koji ko-
riste neke organizacije. Ključna komponenta je grupa za obuku, koju čine 5 ili 6 ljudi 
i mentor. Mentor vodi računa o upravljanju, o trajanju i učestalošću grupnih sastana-
ka.

Mentor obezbeđuje perspektivu i uvid u organizacionu strukturu, politiku organizaci-
je, kao i način donošenja odluka i zašto. Za formiranje grupa traži se raznolikost 
etničkih grupa, obrazovnog nivoa i iskustva polaznika. Kada se formiraju grupe treba 
da samostalno rešavaju svoje probleme. Dosada su rezultati grupnog mentorstva 
uvek bili pozitivni. Članovi grupe uče više o svojim oblastima interesovanja, a men-
tori pronalaze više potencijalno aktivnih ljudi i lidera. 

 Elektronsko mentorstvo. E-mentorstvo postaje sve važnije u našim vrlo di-
namičnim životima. Platforme za e-poštu i ZOOM su udobni, laki za korišćenje i 
pristupačni načini komunikacije. Njihovo korišćenje omogućava učesnicima da 
prevaziđu ograničenja geografskih granica, vremena i sinhronizovane komunikacije 
(to jest, kada nema potrebe da obe strane budu dostupne istovremeno). U vreme  
COVID - krize ovi načini komunikacije su preferirane za dopisivanje i biznis.
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Koje su prednosti sprovođenja mentorskog programa?

	 "Sadašnji	 program	obuhvata	mlade	 ljude	 bez	 bilo	 kakvog	 iskustva	 u	 realizaciji	 projekata.	Oni	
imaju	originalne	ideje	ali	nemaju	znanja	kako	da	ih	ostvare,	niti	znaju	kome	da	se	obrate.	Mentorski	
program	pružiće	ovim	mladim	ljudima	priliku	da	pronađu	put	za	realizaciju	svojih	projekataProgram	
mentorstva	će	im	dati	priliku	da	pronađu	način	za	implementaciju	svojih	projekata	i	naučiće	ih	kako	
da	definišu	pojedine	delove	kako	bi	mogli	pripremiti	kvalitetne	projekte."

Nina Dimitrova

	 "Mentorski	program	 je	putovanje.	Putovanje	prema	 istom	cilju	 zajedno	 I	odvojeno	uz	podršku	
mentora.	Prolazak	ovim	putem,	koji	se	ovde	naziva	mentorski	program,	na	kraju	će	„dovesti“	učesnike	
do	novih	veština	i	znanja.		Veštine	za	formulisanje	problema	i	znanja	za	njegovo	pretvaranje	u	projek-
tnu	ideju	u	svim	njenimim	delovima."

Biljana Bogoeva

	 "Po	mom	mišljenju	glavna	korist	mentorskog	programa	je	to	da	mentorisani	će	moći	samostalno	
da	krenu	putem	formulisanja	svoje	projektne	ideje	i	njenog	razvoja	u	različitim	delovima.	Tu	su	poseb-
no	bitni	njihovi	lični	ciljevi	kojih	bi	hteli	da	ostvare	i	njihova	lična	želja	da	uče	i	da	razvijaju	svoje	ideje.	
Verujem	da	će	samo	na	ovaj	način	mentorski	program	biti	koristan	i	da	će	biti	pravi	proces	učenja."

Mariana Petrova 

	 „Učešće	mladih	u	mentorski	program	moglo	bi	im	pomoći	komunicirajući	sa	mentorom	i	oslanja-
jući	se	na	njegovo	iskustvo	da	pronađu	i	dalje	razviju	veštine	koje	imaju	i	da	ostvare	konkretni	cilj	koji	
imaju.	Mentorstvo	je	prilika	da	dobiju	podršku	za	razvoj	u	ličnom	i	profesionalnom	životu.”

Aleksandar Ilčev

	 „	Rad	pod	vođstvom	mentora	stvara	osećaj	povezanosti	i	posvećenosti	cilju	i	/	ili	kompaniji,	pov-
ećava	produktivnost	na	poslu,	čak	stvara	konkurentno	okruženje	sa	više	od	jedne	mentorisane	os-
obe.	To	čini	osobu	efikasnijom,	povezanom	i	mnogo	motivisanijom.	"

Rumjana Grozeva 

	 Prednosti	sprovođenja	mentorskog	programa	su	u	tome	što	mentor	svoje	znanje,	veštine	i	iskust-
va	prenosi	 na	učenika,	 tj.	 na	osobu	 koja	 učestvuje	 u	mentorskom	programu.	Ovaj	 odnos	 između	
mentora	i	učenika	je	jedinstven	jer	je	mentor	sagovornik	i	vodi	kroz	lični	rast	i	razvoj	učenika,	kao	i	
podršku	u	svakom	segmentu	mentorstva.

Slađana Nedeljković

	 Mentorstvo	povezuje	talentovane,	posvećene	i	angažovane	mlade	ljude,	aktivne	na	polju	aktiviz-
ma,	sa	odgovarajućim	mentorima	u	odnosu	na	njihove	potrebe	i	interese	za	razvoj.	Nizom	aktivnosti,	
obuka	i	događaja	pruža	im	viziju,	kontakte	i	informacije	koje	ne	bi	lako	pronašli	u	svom	profesional-
nom	krugu.

Milena Ljubenović

	 Tokom	mentorskog	programa	odnos	između	mentora	i	učenika	je	zasnovan	pre	svega	na	pov-
erenju.	 I	veoma	važan	faktor	 je	direktna	 i	otvorena	komunikacija.	Mentor	vidi	prednosti	 i	disleksije	
svog	učenika	kroz	otvoren	odnos.

Kaja Rajmović

	 Putem	mentorskog	programa	predstavljena	je	direktna	komunikacija	sa	osobama	koje	učestvuju	
u	Mentorskom	programu.	Usmeravanjem	i	prenošenjem	znanja	i	veština,	pojedinci	se	osposobljavaju	
da	stečena	znanja	i	veštine	koriste	u	praksi.

Novica Trajković

	 Prednost	sprovođenja	Mentorskog	programa	je	suočavajnje	mladih	sa	izazovima	koji	stoje	ispred	
njih	kada	predstavljaju	svoje	mogućnosti	i	rešenja.	Kroz	mentorski	program,	meniji	su	direktno	foku-
sirani	na	rješavanje	 izazova	i	problema.	Opremljeni	su	alatima	i	znanjem	koji	doprinose	rešavanju	
problema.

Andrijana Aršić
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Prednosto za učenike

 Mladi ljudi koji učestvuju u mentorskom programu, dobijaju dargocene savete 
od ljudi koji mogu da ispričaju iz svog iskustva kako su pomogli svojim zajednicama. 
Osim što su uzor, pomažu im da izgrade veće poverenje u svoju sposobnost da 
utiču na zajednicu; da se uspešnije bave problemima u mestima gde žive; kao i za 
izgradnju pozitivnih odnosa sa drugim uticajnim ljudima i institucijama u zajednici.

Tokom sprovođenja Mentorskog programa mladi ljudi stiču znanja i veštine za održa-
vanje kontakata sa različitim institucijama, veštine za sistematsku analizu proble-
ma, veštine za rešavanje sukoba, uče i primenjuju efikasne modele komunikacije 
i ubeđivanja. Učešćem u mentorskim programima mladi ljudi uspevaju da steknu 
samopouzdanje i veru u sopstvenim mogućnostima, angažujući se sa rešavanjem 
društveno značajnih problema i davajući predloge za njihovo poboljšanje. Njihov 
osećaj da su podržani i da nisu sami u procesima na lokalnom nivou raste. Takođe 
stiču više veština za upravljanje ličnom i profesionalnom realizacijom.  Mladi ljudi 
uče da traže i primaju povratne informacije od iskusnijih ljudi, što je ključno za nji-
hov budući razvoj. Oni stvaraju mrežu kontakata i resursa koji će im biti od koristi u 
budućnosti.

Prednosti za mentore

 Mentori obično imaju koristi od procesa mentorstva u oblastima u kojima su 
stekli stručnost i iskustvo, ali u procesu mentorstva takođe mogu rasti i steći samo-
pouzdanje. Oni prenose svoje iskustvo i znanja i imaju priliku da identifikuju buduće 
uticajne lidere sa kojima će nastaviti da sarađuju u razvoju zajednice. Njihov do-
prinos za rast mladih povećava njihov osećaj samopoštovanja i njihov doprinos za 
rozvoj društva. Vraćaju se svom znanju da aktivno slušaju i analiziraju procese na 
različitim nivoima. Ojačane su njihove veštine za održavanje smislenih međuljudskih 
odnosa i za razumevanje različitih gledišta na probleme u lokalnim zajednicama. Oni 
mogu preporučiti mlade ljude drugim organizacijama i aktivnim građanskim struktur-
ama.

Koristi na nivou zajednice

 Na nivou zajednice mentorski program doprinosi razvoju lokalnog resursa 
obučenih mladih ljudi sa građanskim znanjem i vještinama, sa većim samopouzdan-
jem, sa uspostavljenim efikasnim partnerstvima i sa većim uticajem u zajednici. Pod-
stiče potragu za saradnjom i partnerstvom za rešavanje lokalnih problema. 
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Kakva je uloga mentora?

	 „Prvo	–	prijatelj,	i	tek	onda	mentor.	Čovek	sa	većim	iskustvom,	koje	predaje	učenicima,	ali	i	čovek	
koji	i	dalje	uči	i	obogaćuje	se	novi	veštinama	i	znanjem	u	svom	mentorskom	radu.“	

Rumjana Grozeva

	 „Za	nene	uloga	mentora	je	da	«vodi»	mentorisanog	njegovim	putem.	To	ne	treba	činiti	nametan-
jem	ličnog	gledišta	i	ideja,	već	postavljanjem	pravih	pitanja	koja	će	pomoći	mladoj	osobi	da	razmišlja,	
da	traži	rešenja	i	isprobava	različite	alternative.	Druga	važna	uloga	mentora	je	da	sluša	pažljivo	i	da	
daje	konstruktivne	povratne	informacije	koje	otvaraju	mogućnosti	za	diskusiju	i	za	razgovore	o	novim	
idejama	i	pristupima.“	

Mariana Petrova

	 "Mentor	je	stručnjak	koji	će	zahvaljujući	svom	iskustvu	i	znanju	voditi	mlade	ljude	u	definisanju	
ciljeva,	glavnih	aktivnosti	i	očekivanih	rezultata	njihovih	projekata.On		je	čovek	koji	će	mladima	otvoriti	
prozor,	koji	će	im	pomoći.	Mentor	je	savetodavac	koji	će	negovati	ideje	mladih	ljudi	kojima	je	mentor,	
ukazivati	im	na	greške,	ali	će	ih	svojom	konstruktivnom	kritikom	ohrabriti	i	podržavati	proces	pisanja	
njihovih	projekata."

Nina Dimitrova

	 „Mentor	je	vodić,	čovek	koji	pruža	ruku	kada	put	krene	uzbrdo,	koji	prati	put,	ali	ga	ne	bira.	On	
je	nenametljivi	pomoćnik	koji	sluša,	postavlja	prava	pitanja	i	podstiće	mentorisanog	da	sam	pronađe	
pravilne	otgovore.”

Biljana Bogoeva

	 „Uloga	mentora	je	ne	samo	da	podeli	svoje	iskustvo,	već	i	da	pomogne	mladom	čoveku	da	is	tog	
iskustva	uzme	ono	što	mu	je	posebno	potrebno,	ono	što	bi	mu	pomoglo	da	razvije	svoje	veštine	i	
kvalitete.”	

Aleksandar Ilčev

	 Uloga	mentora	je	da	koristi	određene	tehnike	i	alate	(aktivno	slušanje	i	postavljanje	pitanja)	tokom	
čitavog	procesa	mentorstva	 za	 identifikovanje	 novih	 područja	mišljenja	 i	 delovanja	 učenika,	 kao	 i	
pružanje	podrške	u	suočavanju	sa	izazovima.	Da	održava	određeni	nivo	poverenja	sa	mentorisanim.	
Svoje	znanje	prenosi	profesionalno	i	odgovorno,	ne	tražeći	ništa	od	mentorisanog.	

Andrijana Aršič

	 Mentor	prenosi	svoje	znanje	na	učenike	uz	adekvatan	pristup	i	prema	unapred	utvrđenom	planu	
i	programu.	Mentor	daje	dodatna	objašnjenja	i	prenosi	svoje	znanje	kroz	praktične	primere.	Mentor	
unosi	znanja	i	veštine	u	razvoj	druge	osobe.	

Novica Trajković

	 Uloga	mentora	je	da	pruža	optimalna	uputstva,	sugestije,	objašnjenja,	instrukcije	i	savete	svom	
učeniku.	Mentor	prenosi	znanje	 i	veštine	na	svog	učenika	adekvatnim	pristupom.	Mentor	analizira	
potrebne	veštine	i	daje	konstruktivne	povratne	informacije.

Kaja Rajmović

	 Mentor	ima	ulogu	onog	koji	prati	i	pruža	podršku.	Uloga	mentora	je	da	bude	usredsređen	na	svog	
učenika,	da	stvara	atmosferu	razumevanja	i	poverenja,	da	otkriva	talente	učenika	i	da	razvija	njegove	
veštine	i	kapacitet.	Mentor	prenosi	svoja	znanja	na	učenika.	Uloga	mentora	je	da	sluša	i	da	otvara	
prostor	za	nove	pravce	razmišljanja,	postavljanjem	odgovarajućih,	a	za	vezu	važnih,	pitanja.	Mentor	
podstiče	inovativan	pristup	poslu	i	svakodnevnom	životu.	

Milena ljubenović

	 Uloga	mentora	je	da	bude	sagovornik	i	vodič	kroz	lični	i	profesionalni	razvoj	učenika.	Nastavnik	
prenosi	znanje,	iskustvo	i	usmerava	i	motiviše	svoje	učenike.	Mentor	se	vodi	željom	da	znanje	preno-
si,	a	ne	da	sebe	promoviše.

Slađana Nedeljković
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 Mentori rade nekoliko stvari u programu. Prvo, daju povratnu informaciju svojim 
učenicima i usmeravaju ih za realizaciju njihovih nefinsijskih projekata, vezanih za 
zajednicu. Sa njima razgovaraju o njihovim  strateškim ciljevima, podržavaju ih in-
formacijama i kontaktima, savetima. Oni ih podržavaju i motivišu da postignu krajnji 
cilj. Oni zadržavaju fokus na problemu i njegovom rešenju. Oni dele svoja iskustva i 
otkrića sa učenicima. Oni razvijaju mrežu kontakata između mladih romskih lidera i 
spoljnog okruženja. Oni imaju ulogu uzora i mentora u izgradnji određenih pozitivnih 
kvaliteta i vještina kod mladih ljudi. Oni dele stručnost, podršku i ohrabrenje. Tokom 
sastanaka, mentori održavaju objektivnost tokom cijelog procesa mentorstva, grade 
poverenje i poverljivost, stvarajući sigurno područje u kojem učesnici mogu otvoreno 
izraziti svoje potrebe i misli.

 Mentori u programu su aktivni predstavnici građanskog sektora koji imaju iskust-
va u radu sa različitim zajednicama. Motivisani da prenesu svoje iskustvo na mlade 
ljude, uključujući i one različitog etničkog porekla. Oni sami imaju iskustvo u razvoju 
i implementaciji projekata u zajednicama iz kojih dolaze. Jedna od najvažnijih stvari 
je da imaju želju i priliku da izdvoje lično vreme za podršku četvorici mladih ljudi u 
roku od 3 meseca.

Mentori su stručnjaci u različitim područjima i to zajedno sa regionalnim karakteris-
tikama je osnova za rapored učesnika u skladu sa njihovim projektima i sa struku 
mentora.  

Nekoliko vrlo bitne karakteristike mentora:

 1. Oni su u stanju da zadrže fokus na ciljevima projekta koje učenik ost 
  varjuje;
 2. Grade poverenje;
 3. Znaju da postavljaju pitanja;
 4. Oni znaju da daju konstruktivne i razvijajuće povratne informacije, kao i da 
  prime takve.
 5. Znaju da slušaju aktivno i da razlikuju svoja ubeđenja od ubeđenja  
  učenika.  
 6. Znaju kako postaviti ciljeve
 7. Stvaraju lični akcioni plan
 8. Znaju kako postaviti strukturu 
 9. Znaju kako izgraditi partnerstva i mreže
 10. Kada imaju mogućnost odvajaju vreme za sastanke i razgovore sa 
  učenicima
 11. Podržavaju upotrebu savremenih tehničkih sredstava komunikacije i  
  dopisivanja

Alati mentorstva

 Jedan iz najpoznatijih modela koji se koriste za lični i profesionalni razvoj u 
mentorstvu je model Džozefa Lufta i Harija Ingama, poznatiji kao Johari prozor. On 
vizuelno predstavlja hatakter čoveka rešetkom iz četiri kvadrata. 

 Cilj Joharievog prozora je da prikaže važnost transparentne komunikacije i 
da objasni njen uticaj na funkcionisanje pojedica u grupi, kao i poverenje koje on 
izgrađuje i ključno je za njegov lični i profesionalni rast. Model nas takođe uči o 
važnosti deljenja sebe i pokazuje kako povratne informacije mogu pomoći svakoj 
osobi da raste lično i profesionalno. 
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 Iza ovog alata postoje dve glavne ideje:

 1. Poverenje sa drugima možemo izgraditi deljenjem informacija o sebi.

 2. Uz pomoć povratnih informacija drugih, možete naučiti o sebi i uskladiti se sa 
 ličnim pitanjima.

 Model Johari objašnjava kako mentor može pomoći svakom učeniku da shvati 
vrednost deljenja i može ga podstaći da daje i prihvata konstruktivne povratne infor-
macije. Ovo može pomoći ljudima da izgrade bolje međusobne odnose sa poveren-
jem, kao i da zajedno rešavaju probleme i efikasnije rade kao tim.

 Johari prozor prikazan je kao rešetka sa četiri kvadrata, što možete videti na 
dijagramu ispod.

 Četiri kvadrata su:

 1. Otvoreno područje (Kvadrat 1)
 Ovaj kvadrant predstavlja stvari koje Vi znate o sebi i ono što drugi znaju o 
vama. Ovo uključuje Vaše ponašanje, znanje, veštine, stavove i društvenu istoriju.

 2. Slepa tačka (Kvadrat 2)
 Ovaj kvadrat predstavlja stvari koje Vi ne znate o sebi, ali koje su poznate dru-
gima. To može biti obična informacija, koja Vama nije poznata ili može uključivati 
duboka pitanja (na primer, osećaj neadekvatnosti, nekompetentnosti ili odbačenosti) 
koja su često teško razumljiva, ali ih drugi mogu videti. 

 3. Skriveno područje (Kvadrat 3)
 U ovom kvadratu predstvljene su stvari, koje Vi zante o sebi, ali su nepoznati 
drugima.

 4. Nepoznato područje (Kvadrat 4)
Ovaj posledni kvadrat predstavlja stvari koje su nepoznati i tebi, i drugima.

 Krajnji cilj Johari prozora je proširenje Otvorenog područja bez otkrivanja pre-
više ličnih podataka. Otvoreno područje je najvažniji kvadrat uopšte. Što više ljudi 
znaju jedni o drugima, to su efikasniji za sebe i bolje mogu da rade zajedno sa dru-
gima.

 Proces proširenja kvadrata Otvorenog područja se naziva „deljenje“ i to je 
proces razmene misli koji se odvija između učenika i mentora, ili drugih ljudi sa ko-
jima on komunicira. Kada delimo informaciju naše Otvoreno područje se proširuje 
vertikalno, a naše Skriveno područje postaje sve manje. Kada nam mentor ili ljudi 
iz ekipe daju povratnu informaciju o tome šta oni znaju ili vide u nama, tada naše 
Otvoreno područje se proširuje horizontalno, a Slepa tačka postaje sve manja.  
 Na prvi pogled Johari prozor možda izgleda kao vrlo komplikovan alat, ali ust-
vari je vrlo lako razumljiv sa malo truda. Kao alat, on pruža vizuelnu predstavu da 
se ljudi mogu razvijati posmatrajući svoju ličnost (uz podršku mentora ili drugih uče-
nika) i ilustruje važnost otvorenosti i prihvatanja povratnih informacija od drugih.  
 Obično s ljudima koji imaju veliko Otvoreno područje je lako razgovarati, oni 
komuniciraju pošteno i otvoreno sa drugim ljudima i imaju dobre odnose u grupi ili u 
zajednici. Teško je razgovarati s ljudima koji imaju vrlo malu otvorenu zonu. Oni iz-
gledaju zatvoreni i nekomunikativni, često ne rade dobro sa drugima jer im ne veruju.  

Šta drugi znaju o meni Šta ja znam o sebi Šta ja ne znam o sebi

D
el

ja
nj

e

Povratna informacija

Otvoreno područje ili arena
Ja znam o sebi  

i drugi znaju o meni

Сляпа зона
Ja ne znam o sebi, 
drugi znaju o meni

Skriveno pidručje ili fasada 
Ja znam o sebi,  

drugi ne znaju o meni

Nepoznato

Šta drugi ne znaju o meni



EUROPEAN UNION

Bulgaria - Serbia 
EUROPEAN UNION

Bulgaria - Serbia 
Project CB007.2.22.053

Youth Leadership Network
Project CB007.2.22.053

Youth Leadership Network

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme  80 The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme  81

 Drugi ljudi mogu imati veliku Slepu tačku sa mnogo problematičnih 
oblasti koje još nisu identifikovane ili osmišlene. Međutim, drugi jasno 
vide ta problematična područja. Ovi ljudi mogu imati nisko samopoštovan-
je ili čak imati problema sa ljutnjom kada moraju da rade sa drugim ljudima. 
 Proces proširenja našeg Otvorenog područja uključuje deljenje kao mehanizam. 
Jednostavno rečeno, što se više (razumno) otvaramo i otkrivamo svoje misli, osećan-
ja, snove i ciljeve, to više počinjemo da gradimo poverenje drugih prema sebi. Dobro je 
izbegavati „preterano deljenje“, što može biti štetno za naše odnose sa ostalim ljudima. 
 Još jedan važan aspekt proširenja Vašeg otvorenog područja je prihvatanje 
povratnih informacija od našeg mentora i drugih ljudi u našem timu. Ova povratna 
informacija nam pomaže da naučimo važne stvari o sebi koje drugi mogu videti, ali 
mi ne možemo. Ovo je važno za lični rast.

 Važno je da mentori budu pažljivi što se tiče načina na koji daju povratne informacije. 
Neki ljudi su vrlo otvoreni i lako prihvataju pristup povratnim informacijama, ali drugi ne. 
Možete izazvati zaštitu ili prekinuti odnos između mentora i pripravnika ako ponudite 
lične povratne informacije nekome ko nije navikao na to. Dobro je da mentori na to budu 
osetljivi i da postepeno počnu sa stvarima koje će biti lakše prihvaćeni od strane učenika. 
 Važno je da povratne informacije budu takve da mogu pomoći osobi da proširi 
svoje Otvoreno područje u pravcu Skriveng područja, a to se postiže postavl-
janjem pitanja, usmeravanjem, slušanjem, predispozicijom, izgradnjom poverenja. 
Mentori ovde igraju ključnu ulogu dajući konstruktivne povratne informacije učenici-
ma o svojim slepim tačkama.

 Do sada razmatrani alati za mentorstvo odnose se na izgradnju poverenja, del-
jenje, davanje i primanje povratnih informacija.

 Neke važne smernice za davanje povratnih informacija od mentora 
 učenicima: 
 Ako je povratna informacija negativna:

Delite povratnu infor-
maciju

• U pravo vreme
• Lice u lice
• Ne javno i pred drugim ljudima

Početi sa • Šta je dobro urađeno

Utvrdite činjenice • Kakvi su dokazi 
• Kako se to može proveriti i razjasniti

Pitajte i slušajte • Otvorena pitanja radi veće jasnoće
• Aktivno slušanje i svest o neverbalnim znakovi 
 ma

Ako kritikujete učenikov 
postupak

• Naglasak na učinjenom
• Naglasak na specifičnom ponašanju, a ne na 
 ličnosti

Dogovorite se šta da 
radite

• Koja odluka će biti doneta za rešavanje proble-
ma
• Kako ćete "meriti" rezultat?

Budite pozitivni i do-
bronamerni

• Naglašavanje na vrline učenika i na njegov 
 potencijal za rešenje problema 
• Ponuda pomoći i podrške, ako je potrebno.

Ako je povratna informacija pozitivna:

Nek informacija bude 
konkretna

• Budite jasni i precizni u vezi sa onim što je 
 dobro urađeno
• Navedite konkretne primere pokazanog znanja, 
 veština i ponašanja
• Podržite je osmehom, tapšanjem po ramenu

Delite informaciju • Lice u lice
• U pravo vreme

Ne budite sarkastični • Nemojte dodavati  kritiku nakon pohvale
• Izbegavajte korišćenje "ali" 

Napravite informaciju 
javnoj

• Stvorite okruženje za pohvale (pred drugim 
 učenicima, ispred zajednice, pred partnerima)
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 Postavljanje pitanja je drugi alat koji se koristi  
u mentorstvu: 

 Umeće da pravilno postavljamo pitanja pomaže nam da usmeravamo razgovor 
u određenom smeru. Postavljajući odgovarajuća pitanja, mentori usmeravaju učeni-
ke da definišu i postignu svoj cilj. Što su njihova pitanja bolja, mentori dobijaju stim-
ulativnije i smišlenije odgovore od svojih učenika. Svako pitanje koje se postavlja 
mora imati određenu namenu, tj. da znamo šta time želimo da postignemo.

 Postoji nekoliko vrsta pitanja:
 • Zatvorena pitanja koja Vam omogućavaju da odgovorite pozitivno ili negativno. 
Tipični odgovori su "DA" ili "NE", "MOŽDA" i "NE ZNAM." Oni igraju važnu ulogu u 
proveri informacija u komunikacionom procesu, jer su odgovori jasni i sažeti. Njihova 
prekomerna upotreba može pretvoriti dijalog u ispitivanje.

 • Otvorena pitanja koja sugerišu i omogućavaju slobodan odgovor. Ova vrsta pi-
tanja počinju upitnom rečju (šta, ko, kada, gde, kako, zašto). Omogućavaju slobodan 
i detaljan odgovor.

  ● Usmeravajuća pitanja koja predpostavljaju davanje određenih odgovora. 
Postavljeni su tako da utiču na odgovor učenika. Na primer: Verovatno ćete se složiti 
da vaš partner ima dobre razloge, zar ne? Mogu vam pomoći u nečemu? 

  ● Alternativna pitanja. To su pitanja tipa „ili/ili“; indirektno takva pitanja 
postavljaju onog koji odgovara pred izbor ograničenog broja predstavljenih alter-
nativa. Oni ne podrazumevaju odbijanje. Ova pitanja pomažu u vođenju razgovora. 
Dobro je koristiti alternativna pitanja kada želimo da razjasnimo informacije. Oni su 
od koristi i pri kraj razgovora kada treba da bude doneta odluka. Naprimer: Danas ili 
sutra ste slobodni?, da se sastanak održi ove ili sledeće nedelje?

  ● Motivaciona pitanja. Pomažu nam da izgradimo odnose sa učenikom, 
stimulišu ga da učestvuje u program i povećavaju njegovu aktivnost. Kao građanin, 
verovatno razumete prednosti saradnje? Da li ćete se potruditi da dobro nastupite? 

  ● Vodeća pitanja. Oni "vode" odgovor koji pitalac želi da dobije. Često sa-
drže izraze kao što su „pretpostavimo“, „ne mislite li“, „zar ne“. Vodeća pitanja su 
malo određenija i „jača“ od Promptinga. Na primer: Gradonačelnik je važna figura u 
implementaciji projekta, zar ne?

  ● Retorička pitanja. Ova pitanja često ne zahtevaju odgovor, ili osoba koja 

postavlja retoričko pitanje obično daje odgovor sama. Njihov cilj je da privuku pažnju 
slušalaca i povećaju njihovo interesovanje. Na primer: Da li ste verovatno znatiželjni 
da znate koje su prednosti projekta? Sigurno se pitate, koje su prednosti ponude?

 Druga tehnika koja mentori mogu da koriste u svom zajedničkom radu sa men-
torisanim je Oluja mozgova (Brainstorming/Writestorming). Ovo je grupna tehnika 
zasnovana na metodu slobodnih asocijacija čija cilj je pronalaženje novih originalnih 
ideja, vezanih za određeni problem. Popularizirana od amerikanca  A. Osbourne 
(1939), oluja mozgova ima za cilj da skloni prepreke ispred kreativnosti učesnika: 
socijalne zadrške i obaziranje na hjerarhiju, na uslovnosti i na navike mišljena, koje 
ograničavaju maštu. Oluja mozgova kaže da svaka ideja treba da bude prihvaćena i 
razmatrana odvojeno. Stoga se učenici postiću i ohrabruju da izraze sve svoje misli, 
čak i one najčudnije, bez straha od pogrešne procene ili kritike. U mentorstvu je ve-
oma važno da učesnici ne osete da će biti kritikovani zbog svojih sugestija i ideja.  

 Mentori bi takođe mogli koristiti popularnu tehniku analize  „Drvo problema”, da 
bi pomogli učesnicima za analizu problema i njegovu implementaciju na zajednicu. 
Ova tehnika se takođe naziva Situaciona analiza ili Analiza problema, pomaže u 
pronalaženju rešenja mapiranjem prirode uzroka i posledica koje je problem izaz-
vao. 

 To daje mnogo prednosti:
 1. Problem se može podeliti na delove kojima se može upravljati i koji su lako 
razumljivi. Ovo omogućava jasnije određivanje prioriteta i pomaže u fokusiranju cil-
jeva.

 2. Daje priliku za bolje razumevanje problema i njegovih često međusobno pov-
ezanih, pa čak i kontradiktornih uzroka. Ovo je često prvi korak u pronalaženju ispla-
tivih rešenja; 

 3. Podela problema na manje delove može olakšati identifikaciju ključnih ljudi i 
procesa koji na njega utiču;

 4. Takođe to može pomoći da se proveri da li su potrebne dodatne informacije, 
dokazi ili resursi da bi se razvili čvrsti argumenti za njihovo rešavanje. 

 5. Proces analize često pomaže u izgradnji zdravog osećaja za razumevanje, 
ciljeve i akcije.
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 Pitanja koja mentor postavlja mogu uključivati:
 • Da li je problem stvaran?

 • Šta mislite da su ekonomske, političke i socio-kulturne dimenzije problema?

 • Koji uzroci i posledice se poboljšavaju, koji se pogoršavaju, koji ostaju na 
  istom nivou?

 • Koje su najozbiljnije posledice? Koji od njih pogađaju najveći broj ljudi?  

 • Koji su nam kriterijumi važni u potrazi za njegovim rešenjem?

 • Koje razloge smatramo najlakšima za rešavanje, a koji najtežim?

 • Koja su moguća rešenja ?

 • Koje politike promena mogu najbolje da reše problem?

Neka uputstva za mentore: 
 12. Najvažnije je da mentorisani pronađu svoj put. Sve što treba da uradite je da 
zadržite fokus i usmerite ih u pravom smeru.

 13. Ljude uče na različit način. Nekima su potrebni primeri. Nekima je potrebno 
da razgovaraju detaljno o različitim pristupima i strategijama. Drugi moraju isprobati 
stvari da vide kako funkcionišu ili ne funkcionišu.  Saznajte kako ljudi u vašoj grupi 
najbolje uče i usredsredite se na njihove jaće strane umesto na prevazilaženje nji-
hovih slabosti.

 14. Pružite priliku ljudima da rade na svoj način. Tako će oni imati više poverenja 
u svoj napredak, ako sami pronađu svoj način da budu efikasni.

 15. Pažljivo koristite reči jer je vrlo lako da ljudi budu zbunjeni, ali i inspirisani 
onome što ste im Vi rekli.

 16. Izbegavajte pitanje "Zašto".

 17. Budite spremni da samouvereno delite svoje izazove i frustracije sa svojim 
učenikom.

 18. Postavljajte pitanja koja učenika podstiču da razmišlja – pitanja koja zahte-
vaju poređenje, vrednovanje i razmišljanje. 

 19. Slušajte. 

 20. Pomagajte, ali ne spašavajte.

 21. Budite uzor.

 22. Kada dođe vreme da Vaš učenik krene napred, proslavite to  i obeležite ga 
na odgovarajući način.

Neka uputstva za mlade lidere koji učestvuju u Programu: 
 6. Iskoristite svoje učešće u mentorskom programu da bi upoznali sebe.

 7. Identifikujte svoje jaće strane i slabosti, što će pomoći vama i vašem mento-
ru u kreiranju akcionog plana koji najbolje fokusira projekat na oblast znanja koju je 
potrebno poboljšati. 

 8. Razjasnite svoje ciljeve.

 9. Ostanite u kontaktu. Obavestite svog mentora o tome šta se dešava i tražite 
pomoć kad god vam zatreba;

 10. Savetujte ostale. Jedan od najboljih načina da nešto naučite je da učite 
druge.

 Promena mišljenja uvek je izazov. Ponekad odrastanje u ukruženju teškoća, kul-
turnih razlika, nepoverenja ostavlja trajan uticaj na predstavnike manjinskih grupa. 
Upravo zbog toga uloga mentora je izuzetno važna. Lični kontakt koji se uspostavlja 
između njega i učenika je ključ uspeha za oboje. Stvara se odnos poverenja u kome 
se učenik oseća slobodnim da podeli svoje ideje i oseća podršku u svojim naporima 
da promeni zajednicu iz koje potiče. Pristup je potpuno individualan, osećanja i mišl-
jenja obe strane se poštuju. Dodatni efekat učešća u mentorskom programu mogao 
bi se videti u nastavku obrazovanja mladih, povećanju njihove vidljivosti i aktivnosti 
u lokalnoj zajednici, kao i održavanju ličnih i profesionalnih veza u mreži lidera sa 
aktivnom pozicijom, znanjem i veštinama za građansko učešće u formiranju javnih 
politika - „Omladisko vođstvo“.
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Poruka učesnicima:

	 "Nastavite	da	postavljate	sebi	pitanja	i	da	učite.	Pronaći	“pravog”	mentora	je	prava	sreća.	Kada	
ga	nađete,	iskoristite	svaku	priliku	da	pitate	i	da	tražite	smernice	i	podršku.	To	je	jedini	način	da	se	
oslonite	na	njegovo	iskustvo	i	znanja	i	da	postanete	bolji.	Želim	Vam	uspeha!"

Mariana Petrova

	 „Učimo	jedni	od	drugih!“

Rumjana Grozeva

	 „Smelo	maštajte,	ne	odbacujte	ni	jednu	svoju	ideju,	čak	i	ako	Vam	se	čini	da	je	glupa	–	ponekad	
upravo	ona	bi	mogla	da	Vam	pokaže	pravi	smer,	a	ja	ću	biti	na	svom	mestu	da	Vam	pomažem!“	

Nina Dimitrova

	 "Posmatrajte,	slušajte	i	probajte.	I	mentor	je	nekada	bio	isti	kao	Vi.	Sada	imate	šansu	da	Vi	posta-
nete	poput	njega,	a	sutra	čak	i	da	ga	nadmašite.	A	zatim	prosledite	dalje.	Znanje	i	dobrota	su	/	trebalo	
bi	da	postanu/	zarazni.."

Biljana Bogoeva 

	 Jedan	pravi	prijatelj	je	najskuplja	stvar	koju	možeš	da	imaš	i	nešto	najbolje	što	bi	ti	sam	mogao	
postati!	Mentor	i	njegov	učenik	su	prijatelji	zauvek!

Aleksandar Ilčev 

	 Moja	poruka	polaznicima	programa	je	da	iskoriste	svoja	znanja	i	veštine,	stećena	za	vreme	men-
torskog	programa.	Ako	imaju	priliku,	da	se	staljno	obrazuju	i	da	stiću	nova	znanja.

Slađana Nedeljković

	 Iskoristite	 znanja	 i	 veštine	 stečene	 tokom	Mentorskog	 programa	 za	 pokretanje	 i	 sprovođenje	
posebnih	akcija	u	zajednici.	Iskoristite	svoje	znanje	i	veštine	da	budete	aktivni!

Milena Ljubenović

	 U	mentorskom	programu	učesnici	su	dobili	priliku	da	steknu	nova	znanja	i	veštine	i	stekli	su	novi	
uvid	na	sopstvene	sposobnosti.	Sve	gore	navedeno	treba	koristiti	za	dalji	rast	i	razvoj	jer	sticanjem	
novih	znanja	 i	veština	oni	dobijaju	priliku	da	aktivno	učestvuju	u	zajednici	kako	bi	napravili	vidljive	
promene	u	njoj.

Kaja Rajmović

	 Pretvoriti	 sva	stečena	znanja	u	 ideje	 i	 konkretne	akcije	koje	će	biti	 od	koristiti	 drugim	mladim	
ljudima	u	zajednici.

Novica Trajković

	 Jedina	prava	investicija	je	investicija	u	obrazovanje.	Osim	novostečena	znanja	kroz	mentorskog	
programa	preporučujem	dodatno	obrazovanje	i	proširenje	znanja	mentora.

Andrijana Aršić
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PRIRUČNIK ZA  MENTORSKI PROGRAM
 Mentorski program mora da bude jasno definisan I jasan kako mentorima tako I 
učesnicima Programa. Svaki od mladih ljudi koji su uspešno završili Program aktivne 
građanske inkluzije I razvoj liderstva mladih ,razviće nefinansijske projekte koji su 
usmereni ka rešavanju problema koji su identifikovani u zajednici.
 Formiraće se 5 timova mentora koji će raditi sa mladima.Mentori će odrzatti 5 
najmanje 5 sastanaka sa svojim grupama prema rasporedu I razgovaraće o svim 
koracima pripreme I implementacije projekta.

Struktura

5 mentora x 4 učesnika

5 sastanaka mentora i učesnika

Razvijeno 20 nefinansijskih projekata

Kroz mentorski program  učesnici dobijaju mogućnost za:
 - sticanje novih znanja I vestina
 - iskreni I konstruktivni saveti,povratna informacija I podrčka 
 - Potvrda postojećih veština I razvoj novih
 - prilika za razmišljanje
 - lični razvoj
 - sticanje znanja I veština
 - osposobljavanje učesnika da kroz praktičan rad I primenu savladaju  
  sposobnost pisanja predloga projekta

Mentori su u obavezi da kroz praktičan rad sa učesnicima pruze:
 - objektivnost tokom celokupnog procesa mentorske podrske
 - iskrenost,konstruktivne savete,povratnu informaciju I podršku
 - poverenje I poverljivost,kreiranje sigurne zone u kojoj učesnici mogu da izraze 
  otvoreno svoje potrebe I razmišljanja

 - mentori pruzaju podršku 3 meseca u toku mentorskog programa
 - davanje komentara u toku rada sa učesnicima Programa mentorstva
 - motivacija učesnika 
 - pruzanje informacija koje su potrebne za razumevanje plana rada I razvoja  
  predloga projekata
 - da postavljaju dodatna pitanja koja mogu da iznedre zanimljive ideje ili pitanja 
  od strane učesnika
 - predlazu pravce delovanja tokom mentorske podrske
 - u toku mentorskog Programa mentori razgovaraju sa učesnicima o svim 
  koracima pripreme I implementacije projekta
 - mentori rade sa grupama od po 4 učesnika (5 mentora x 4 učesnika )
 - mentori su u obavezi da odrze 5 sastanka sap o 4 učesnika 

Obaveze mentora u toku mentorskog programa:
 - rad sa učesnicima Programa mentorstva koji su uspešno prošli treninge u 
  predhodnom period
 - rad sa učesnicima Programa po ustaljenom pravilu rada koji je naveden u 
  ovom priručniku
 - razvoj nefinansijskih projekata
 - pruzanje podrške I odgovarajućih alata za razvijanje nefinansijskih projekata
 - pravilno usmeravanje ka razvijanju nefinansijskih projekata koji su usmereni  
  ka rešavanju problema povezanih sa zajednicom
 - pruzanje potrebnih znanja I veština u toku rada sa učesnicima
 -sastanci se odrzavaju putem skajpa ili telefonskim pozivima
 - kao rezultat mentorske podrške mora biti razvijeno 20 nefinansijskih projekata 
  koji će biti predstavljeni u Prekograničnom kampu u Bugarskoj
  U toku mentorskog Programa koristiće se određeni alati kako bi se učesnicima 
  pruzila kvalitetna podrška. Alati koji će se primenjivati su navedeni dalje u  
  tekstu.

Korisni alati za sastanke
Prvi sastanak:
 - upoznavanje sa učesnicima,razgovor o predstavljenim esejima
 - definisanje problema I postavljanje ciljeva
 - davanje povratne informacije

Drugi sastanak
 - provera matrice logičkog okvira koja je urađena po grupama tokom predhod-
nih radionica
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Treći sastanak:
 - pristup logičkog okvira/plan aktivnosti/plan resursa/budzet

Četvrti sastanak:
 - formulacija predloga projekta
 - provera glavnih segmenata projekta
 - izgled projekta kao celine

Peti sastanak:
 - provera prrdloga projekta 
 - ispravka nedostataka
 - izrađeni predlog projekta ( razvijeni nefinansijski projekti )

POTREBNO VREME

Sastanci dva puta mesečno tokom 
dva meseca i sastanci jednom 
mesečno u toku jednog meseca 
u trajanju od  3 meseci, u trajanju 
do 2 sata

Pruzanje povratnih informacija od 
strane mentora učesnicima van 
definisanih sastanaka ukoliko je 
potrebno

Razvijeno 20 nefinansijskih projekata

Karakteristike dobrog mentorskog programa
 Mentori/mentorke i početnici/početnice su posvećene i aktivno učestvuju u  
 programu
 Postoji dobar sistem podrške programu
 Mentori/mentorke (i početnici/početnice) obezbeđuju dovoljno vremena za  

 program
 Mentorski program je jasan svima
 Postoji poverljivost u mentorskom programu
 Postoji praćenje rada parova
 Postoji merenje rezultata

Faktori uspeha

 Obezbediti dobar spoj (hemija, iskustvo, očekivanja). Ako spoj nije dobar, treba 
zaustaviti, prekinuti
 Definisati neformalni ugovor: mentor/mentorka i početnik/početnica su zajed-
no odgovorni za uspeh odnosa
 Definisati ciljeve kako bi se obezbedio napredak i moglo odrediti da li se 
postižu rezultati
 Utvrditi strukturu sastanaka
 Pregledati ciljeve regularno kako bi se pratio i obezedio napredak
 Dogovoriti se kako završiti program jednom kada su ciljevi postiguti
 Etička pravila u mentorstvu

 Uloga mentora/mentorke je da odgovara na razvojne potrebe i planove učesni-
ka/učesnice, a ne da nameće svoje
Mentor/mentorka mora da se dogovori sa učesnika/učesnice o stepenu poverljivosti 
u njihovom odnosu
Mentor/mentorka i učesnika/učesnice moraju da nastoje da u tom odnosu budu 
iskreni i otvoreni jedni prema drugima kao i prema samima sebi
Mentorski odnos se ne sme zloupotrebljavati ni na koji način, niti se sme pogrešno 
tumačiti
Mentori/mentorke moraju da budu svesni granica sopstvenih sposobnosti i da pos-
tupaju u skladu sa istima
 Učesnici/učesnice moraju prihvatiti odgovornost u toku mentorske podrške ;
Mentor/mentorka i učesnici/učesnice bi trebalo da poštuju vreme i druge obaveze-
koje su definisane, pri čemu treba i da vode računa da se ne nameću više nego što 
je potrebno
Mentor/mentorka i početnik/početnica su podjednako odgovorni za uspešan rad i 
kraj odnosa (ne smeju stvoriti međusobnu zavisnost)
Mentori/mentorke moraju da budu upoznati sa svim pravilima rada i da postupaju u 
skladu sa istima
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